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 5. CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS  
 

CONJUNTS ARQUITECTÒNICS (CA) 

CODI NOM        CATEGORIA NIVELL DE PROTECCIÓ 

CA.01 Muralla medieval a Agramunt    BCIL   Nivell 1 - integral 

CA.02 Castell d’Agramunt      BCIN   Nivell 1 - integral 

CA.03 Plaça del Mercadal d’Agramunt    BCIN   Nivell 1 – integral 

CA.04 Castell de Montclar     BCIN   Nivell 1 - integral 

CA.05 Recinte clos de la Donzell    BPU  Nivell 3 - parcial 

CA.06  Coberts carrer Sió      BPU  Nivell 3 - parcial 

CA.07  Coberts carrer Sant Joan     BPU  Nivell 3 - parcial 

CA.08  Era del Galceran      BPU  Nivell 3 - parcial 

 

 

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (EA) 

CODI NOM        CATEGORIA NIVELL DE PROTECCIÓ 

EA.01 Ajuntament d’Agramunt     BCIN  Nivell 1 - integral 

EA.02  Església  de Santa Maria d’Agramunt   BCIN  Nivell 1 - integral 

EA.03  Pilar d’Almenara      BCIN  Nivell 1 - integral 

EA.04  Castell de La Donzell     BCIN  Nivell 1 - integral 

EA.05  Creu de terme de les Puelles    BCIN  Nivell 1 - integral 

EA.06  Capella de la Verge del Socors d’Agramunt  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.07  Església de Sant Salvador d’Almenara Alta  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.08 Església de Sant Vicenç d’Almenara Alta  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.09  Església de Sant Pere de la Donzell   BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.10  Ermita de Sant Roc de la Donzell   BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.11  Església de Sant Llorenç de Mafet   BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.12  Església de Sant Jaume de Montclar   BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.13  Església de Sant Domènec de les Puelles  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.14  Església de Sant Salvador de Rocabertí  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.15  Església de Sant Jaume de Cal Trepat  BCIL  Nivell 1 - integral 

EA.16  Espai Guinovart – Antic Mercat Municipal  BCIL  Nivell 2 - conservació  

EA.17  Antic Escorxador Municipal    BCIL  Nivell 3 - parcial 

EA.18  Casal Agramuntí      BCIL  Nivell 3 - parcial 

EA.19  Escola Macià-Companys     BCIL  Nivell 3 - parcial 

EA.20 Antigues escoles de Mafet    BCIL  Nivell 3 - parcial 

EA.21 Lo pardal       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.22 Escoles i ajuntament de Montclar    BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.23 Antiga caseta de la Bàscula    BPU  Nivell 3 - parcial 
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EA.24 Arcades carrer Sabateria de Baix   BPU  Nivell 1 - integral 

EA.25 Ca l’Enraní i Cal Fraret     BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.26 Llinda de Cal Guapo (carrer Sant Joan, 21)  BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.27 Cal Mundí       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.28 L’Acadèmia       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.29 Edifici carrer Estudis Nous, 2 i 4    BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.30 Edifici carrer Estudis Nous, 3,5 i 7   BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.31 Cal Mundí Nou o Cal Brufau    BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.32 Cal Galzeran      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.33 Edifici Xocolata Jolonch     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.34 Cal Carreter       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.35 Cal Ball       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.36 Cal Gassó o ca l’Iglesies     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.37 Cal Segarrenc de Mafet     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.38 Cal Torres de Mafet     BPU  Nivell 3 - parcial  

EA.39 Cal Peijan de Mafet     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.40 Cal Bepo de Rocabertí     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.41 Cal Amigó de Rocabertí     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.42 Cal Piulats de Rocabertí     BPU  Nivell 3 – parcial   

EA.43 Masia del Martra (abans Tarragona)    BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.44 Mas del Clot de Bandera      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.45  Masia Cal Tallador       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.46  Ca l’Escampa o masia Ginestà     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.47  Masia Isidori       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.48  Mas de Muntada o Masia Ball     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.49  Masia Anguets o Teixidor     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.50  Masia de la Casa Nova      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.51  Mas Tarassó       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.52  Can Pipó        BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.53 Hort del Siscar      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.54  Cal Borres o Mas del Mora     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.55 Cal Martí de la Serra      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.56  Mas Daurador       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.57  Cal Trepat de Dalt       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.58  Cal Trepat de Baix      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.59  Cal Sis Dits        BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.60  Masia San        BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.61  Era del Ripoll       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.62  Mas Serrallonga       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.63  Mas Tallada o Finca Jolonch    BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.64  Mas Ribó       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.65  Masia de les Comes o Finca Comes    BPU  Nivell 3 - parcial 
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EA.66  Masia del Planoi      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.67  Mas d’en Palau       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.68 Masia Albareda       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.69 Masia Sot del Pera      BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.70 Mas Rugat       BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.71 Cal Lluís del Freixes     BPU  Nivell 3 - parcial 

EA.72 Cabana de volta 1 (Pol. 509, Par. 73)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.73  Cabana de volta 2 (Pol. 509, Par. 63)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.74  Cabana de volta 3 (Pol. 509, Par. 81)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.75  Cabana de volta 4 (Pol. 12, Par. 25)   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.76  Cabana de volta 5 (Pol. 12, Par. 41)   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.77  Cabana de volta 6 (Pol. 509, Par. 115)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.78  Cabana de volta 7 (Pol. 12, Par. 68)   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.79  Cabana de volta 8 (Pol. 13, Par.32)   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.80  Cabana de volta 9 (Pol. 509 , Par. 37)   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.81  Cabana de volta 10 (Pol. 509 , Par. 128)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.82  Cabana de volta 11 (Pol. 509 , Par. 72)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.83  Cabana de volta 12 (Pol. 509 , Par. 86)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.84  Cabana de volta 13 (Pol. 509, Par. 116)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.85  Cabana de volta 14 (Pol. 509 , Par. 77)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.86  Cabana de volta 15 (Pol. 509 , Par. 77)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.87  Cabana de volta 16 (Pol. 509 , Par. 89)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.88  Cabana de volta 17 (Pol. 510 , Par. 36)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.89  Cabana de volta 18 (Pol. 510 , Par. 14)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.90  Cabana de volta 19 (Pol. 510 , Par. 19)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.91  Cabana de volta 20 (Pol. 510 , Par. 19)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.92  Cabana de volta 21 (Pol. 510 , Par. 93)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.93  Cabana de volta 22 (Pol. 510 , Par. 94)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.94 Cabana de volta 23 (Pol. 511 , Par. 66)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.95  Cabana de volta 24 (Pol. 511 , Par. 40)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.96  Cabana de volta 25 (Pol. 511 , Par. 15)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.97  Cabana de volta 26 (Pol. 511 , Par. 29)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.98  Cabana de la Bassa del Gall (Pol. 505, Par. 11)  BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.99  Aixopluc 1 (Pol. 12 , Par. 37)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.100  Aixopluc 2 (Pol. 13 , Par. 25)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.101  Aixopluc 3 (Pol. 13 , Par. 56)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.102  Aixopluc 4 (Pol. 14 , Par. 1)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.103  Aixopluc 5 (Pol. 509 , Par. 76)    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.104  Construcció rural a les Puelles    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.105  Pont de Ferro      BCIL  Nivell 2 – conservació 

EA.106  Pont Romànic  o Pont de pedra    BCIL  Nivell 2 – conservació  

EA.107  Safareigs       BCIL  Nivell 2 - conservació 
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EA.108  Cisterna del convent d’Agramunt   BCIL  Nivell 2 - conservació 

EA.109  Pou de Gel d’Agramunt     BCIL  Nivell 2 - conservació 

EA.110  Refugi antiaeri d’Agramunt    BCIL  Nivell 1 - integral  

EA.111  Refugi dels Salats      BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.112  Refugi dels Salats      BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.113  Niu de metralladora     BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.114  Búnker       BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.115  Element defensiu      BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.116  Forn de pa de les Puelles    BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.117 Forn de pa de Montclar     BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.118  Mina i forn de calç      BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.119  Forn de guix       BPU  Nivell 2 - conservació 

EA.120  Molí del Segarrenc      BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.121  Bòbila Pintó        BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.122  Xemeneia bòbila Soldevila    BPU  Nivell 2 – conservació 

EA.123  Pou d’Agramunt      BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.124  Pou de l’Enraní      BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.125  Castell de les Puelles     BPU  Nivell 3 – parcial  

EA.126  Bassa d’aigua de boca de les Puelles   BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.127  La Torreta       BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.128  Mina de Montclar      BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.129  Casilla del Canal número 11    BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.130 Caseta de l’aigua      BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.131 Fites        BPU  Nivell 4 – ambiental 

EA.132 Cabanes de pedra      BPU  Nivell 4 – ambiental  

 

 

 

BÉNS ARQUEOLÒGICS I PALENTEOLÒGICS (BARP) 

CODI  NOM        CATEGORIA NIVELL DE PROTECCIÓ 
 

BARP.01  Almenara - Necròpolis d’Almenara   BCIL Nivell 1 - integral 

BARP.02  Almenara B      BPU Nivell 1 - integral 

BARP.03  Els Corralets     BPU Nivell 1 - integral 

BARP.04  Tossal de l’Àliga     BPU Nivell 1 - integral 

BARP.05  Tossal de Santa Llúcia    BPU Nivell 1 - integral 

BARP.06  El Vilot      BPU Nivell 1 - integral 

BARP.07  Lo camí de Castellserà    BPU Nivell 1 - integral 

BARP.08  Poblat Medieval d’Almenara   BPU Nivell 1 - integral  

BARP.09  Pilar d’Almenara     BCIN Nivell 1 - integral 

BARP.10  Serrat de Serrallonga    BPU Nivell 1 - integral 

BARP.11  Les Vinyes      BPU Nivell 1 - integral  
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BARP.12  La Manela      BPU Nivell 1 - integral 

BARP.13  Balma de les Puelles    BPU Nivell 1 - integral 

BARP.14  Aqüeducte del canal d’Urgell   BPU Nivell 1 - integral 

BARP.15  Església de Santa Maria    BCIN Nivell 1 - integral 

BARP.16  Recintes emmurallats d’Agramunt  BPU Nivell 3 - parcial 

BARP.17  Cellers      BPU Nivell 3 – parcial 

BARP.18  Trulls o cups     BPU Nivell 4 – documental 

BARP.19  Sitges       BPU Nivell 4 – documental 

EPA.01   Lo camí de Puigverd  

   (Conjunt arqueològic Espígol)   EPA Nivell 1 - integral 

 

BÉNS NATURALS (BN) 

CODI  NOM       CATEGORIA NIVELL DE PROTECCIÓ 
 

BN.01  Serra d’Almenara     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.02   Riu Sió      BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.03   Pineda del Parc del Convent   BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.04   Roure a les Puelles    BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.05  Cedre a la Capella del Socors   BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.06  Alzina a Montclar     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.07  Bosc d’auró negre a Montclar   BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.08  Reng d’oliveres a Montclar   BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.09  Om al Passeig J. Brufau    BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.10  Alzina a Montclar     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.11  Freixes al Pont de Ferro    BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.12  Lledoner a Mafet     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.13  Alzina a Mafet     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.14  Boscs d’alzineres     BPU Nivell 4 – ambiental 

BN.15  Alzineres singulars     BPU Nivell 4 – ambiental 

 

 

BÉNS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS (BAMP) 

CODI  NOM       CATEGORIA NIVELL DE PROTECCIÓ 

 

BAMP.01  Marges i parets de pedra seca    BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.02 Bassa d’aigua de les Puelles     BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.03 Bassa del gall      BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.04  Segla del Molinal       BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.05  Roca de la Delfina      BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.06  Camí de Montclar i la Donzell    BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.07  Camí de Coll de Serp a Serra de Pudia  BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.08  Carrerada de Castellserà a Puigverd    BPU Nivell 4 – ambiental 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

BAMP.09  Carrerada de Castellserà al Pilar d’Almenara  BPU Nivell 4 – ambiental 

BAMP.10 Bancada del Canal d’Urgell     BPU Nivell 4 – ambiental 
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MURALLA MEDIEVAL A AGRAMUNT *CA.01 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic d’Agramunt – Plaça de la Muralla 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341834.58, Y: 4627816.47 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V3 - places 
 

                        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics 
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar - muralles 
Context La primera referència històrica és del 1070, quan la vila fou reconquerida als 

àrabs per part del Comte d’Urgell, Ermengol IV. El seu successor Ermengol 
VII, que governà del 1154 al 1184, va construir el castell i les muralles.  

Estat actual Actualment es conserven dos trams de la muralla medieval existent 
construïts amb mamposteria de pedra. La muralla està situada entre un 
carrer i una plaça. L’estructura portant dels dos trams que es conserven 
estan en bon estat de conservació. 

Ús actual Monument 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa., sempre i quan siguin compatibles amb la protecció del 
bé i no afectin els seus valors. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament els elements específics dels murs de pedra de la 
muralla i no es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i 
la lògica del conjunt. 

 Respecte als trams de muralla que puguin quedar a l’interior els immobles 
cal consultar el que estableix la fitxa “BARP.17 Recintes emmurallats 
d’Agramunt”. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Les intervencions sobre l’estructura defensiva es realitzaran conservant al 
màxim l’estructura original de cadascun dels seus elements utilitzant o 
recuperant els materials que la composen. 
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Qualsevol projecte d’actuació que pugui afectar a la muralla d’Agramunt tant 
en la part visible com als trams que encara es puguin conservar ocults en la 
trama urbana s’haurà de posar en consideració de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de Lleida. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin a l’espai urbà no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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CASTELL D’AGRAMUNT *CA.02 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Turó del Castell, a l’oest del nucli antic d’Agramunt – C. Firal 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341834.79 Y: 4627898.06 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V1 – Zona verda 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics 
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi:  
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric, amb núm. de registre 722-MH i registre estatal 
R-I-51-6207. 

 Valor històric  
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar  
Context Castell termenat. La primera referència d’aquesta fortalesa és de l’any 1051 

quan el Comte Ermengol III d’Urgell eixamplava territoris cap a la plana i 
conquereix als musulmans el castell d’Agramunt i el lliura en forma de 
carlania a Pere Miró de Ponts. El conjunt es componia inicialment per una 
torre de defensa, fou ampliat pels Comtes d’Urgell a dues edificacions 
coronades per una torre d’homenatge, enrotllat per dos cercles de muralles. 
Els Comtes d’Urgell el conservaren fins a l’inici del segle XV. El castell fou 
enderrocat a mitjans del segle XVII i les seves pedres foren reaprofitades per 
a d’altres construccions, com la Capella dels Socors del temple parroquial de 
Santa Maria.  

Estat actual Al turó, després de la guerra, s’hi bastí un gran dipòsit de distribució d’aigua 
que destaca per damunt de la silueta de la vila. Actualment només queden 
restes de la planta al turó del Castell. Es conserva un parament groller dividit 
en dues parts (dos trossos de muralla) a base de pedra i argamassa que 
s’assenta sobre una roca. 

Ús actual Serveis tècnics i zona verda, on hi ha les restes arqueològiques. 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tots els paraments de pedra i argamassa que estan visibles i totes les restes 
de l’antiga construcció que es puguin localitzar en excavacions a la zona. 
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Cal consultar el que estableix la fitxa “BARP.17 Recintes emmurallats 
d’Agramunt”. 

Tipus d’intervenció Es pot valorar la possibilitat d’enderrocar el dipòsit d’aigua existent, garantint 
en tot moment la preservació de les restes del castell. 

 Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 

Entorn pròxim Es pot millorar l’espai urbà que dona accés al turó. 
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PLAÇA DEL MERCADAL D’AGRAMUNT *CA.03 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic d’Agramunt – Plaça del Mercadal 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 342118.20, Y: 4627897.76 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística Clau 1a – Zona del centre històric, Clau E – Equipament i Clau V3 – 

Places i Jardins 
 

       
 

 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi:    29665 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Conjunt Històric, amb núm. de registre 4351 (DOCG de 29/10/2015). 
 Valor històric, urbanístic i arquitectònic. 
 Queda inclòs en la delimitació del conjunt històric el conjunt d’espais 

urbans així com el seu subsol. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial  
Context Aquesta plaça forma part d’un conjunt d’actuacions urbanístiques que es 

projectaren a tot Catalunya al llarg del segle XIX, les denominades places 
neoclàssiques porxades. La del Mercadal d’Agramunt és la més antiga 
documentada, la més lògica i la més acabada que existeix. 
A la darrera meitat del segle XVIII, amb el creixement de la població, la vila 
necessitava créixer més enllà de les muralles. Per aquest motiu, l’Ajuntament 
va començar a vendre els patis dels corriols que hi havia al costat de la 
muralla. El projecte fou elaborat el 1804, signat el primer plànol per Tomàs 
Bertran però hi haurà altres autors com ara Silvestre Pérez, Felipe Ubach i 
Miguel Jaliquer. 
La plaça del Mercadal es tracta d’una plaça quasi quadrada simètrica i 
porticada. A cadascuna de les cares corresponen vuit arcades dels coberts 
que hi ha davant de les cases, les quals tenen totes la mateixa fisonomia. Tot 
i la seva uniformitat no s’aconseguí la perfecta simetria, ja que hi ha façanes 
amb petits detalls que les diferencien. Les cases del Mercadal es van 
projectar de cara a famílies benestants propietàries de finques de conreu, 
constaven d’una planta baixa espaiosa, celler, a mitges escales un entresol 
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amb graners i un rebost, dues plantes i unes golfes. Moltes entrades van ser 
ocupades per tallers artesanals, pocs baixos conserven l’estructura original. 
El centre de la plaça és un espai quadrat però amb el pendent del terreny 
una mica pronunciat. Actualment, està enrajolada, amb bancs i amb arbres 
als voltants. 

Estat actual L’estat general dels habitatges (acabats interiors, cobertes i façanes) és bo. 
L’estat de la urbanització de la plaça és millorable. 

Ús actual Habitatges, comerços, hosteleria i residència d’avis. 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’uns edificis que conserven la seva fesomia original i mantenen la 
unitat i la lògica del conjunt i que cal protegir per tal que no perdin la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, 
d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis i tots aquells elements 
singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, escales, 
sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis només es permetran actuacions de restauració dels 
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. 
Caldrà respectar la composició i elements constitutius de les façanes 
principals, els porxos, els volums generals (límits exteriors dels edificis) i les 
cobertes. 

 Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn.  
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements 
ceràmics, peces d’ofici, pintures murals exteriors o interiors, etc. 
Respecte als acabats dels paraments que configuren la plaça saló caldrà 
mantenir, en la mesura del possible, les característiques originals en quant a 
cromatisme. 
Caldrà mantenir en bon estat de conservació els elements de pedra de les 
façanes, especialment les llindes dels balcons.  
Caldria millorar l’espai urbà dels porxos i de la Plaça del Mercadal per 
garantir el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i 
solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals 
gratuïtes. S’utilitzarà, en la mesura del possible, solucions i materials 
tradicionals. Tota intervenció evitarà la instalꞏlació d’elements que 
interfereixin en la seva lectura o de mobiliari urbà que no s’avingui amb el 
seu entorn més proper. 
Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 
Per definir els acabats, els cromatismes, els materials, etc de les façanes 
dels edificis que conformen la plaça i analitzar, justificar i avaluar l’impacte 
que tenen el conjunt arquitectònic caldrà redactar un Pla especial de 
protecció. Les intervencions proposades en el document urbanístic hauran 
de respectar els criteris establerts en l’article 35.2 de la Llei 9/1993 del PCC. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
arquitectònic protegit. 
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CASTELL DE MONTCLAR *CA.04 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  A la part alta del nucli de Montclar - C. Barons de Montclar, 14 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 337464.12, Y: 4634673.86 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1c – Zona de masies en nucli urbà 
 

    
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    2 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric, amb núm. de registre 2MH i registre estatal R-I-
51-4339 (Reial Decret de 20/02/1979 i publicat al BOE de 
09/04/1979). 

 Valor històric i arquitectònic 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i militar 
Context Castell-palau del segle XVII fruit de la remodelació d’un antic castell medieval 

que tenia el seu origen en una primitiva torre romana. El castell medieval 
està documentat des de 1194. L’actual castell, a la porta del qual hi ha la 
data de 1635, és un massís edifici fet amb carreus de pedra de gran qualitat, 
ben tallats i escairats. El portal adovellat, de mig punt, està presidit per un 
escut heràldic amb un pont (dels Ponts) i un lleó rampant (dels Ribelles). 
Està defensat per un matacà situat al capdamunt de la façana, on també hi 
ha dues garites cantoneres.  

Estat actual L’estat general del castell (acabats interiors, cobertes i façanes) i de l’entorn 
immediat és bo. Va ser restaurat l’any 1970. 

Ús actual Habitatge / casa senyorial 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt.  
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RECINTE CLOS DE LA DONZELL *CA.05 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli de La Donzell. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X:341647.38, Y:4633237.63 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Sòl urbà, Clau 1a Zona del centre històric, equipament i viari. 
 
 

        
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BPU Béns amb protecció urbanística 
Codi    29675 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, urbanístic i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context La població de la Donzell d’Urgell apareix el 1314, en la donació del comtat 

d’Urgell feta per Jaume II al seu fill Alfons. Situat al cim de la serra de 
Montclar, és un poble tancat i reclòs que es desenvoluparà dins d’un recinte 
emmurallat. Les cases són baixes, construïdes amb pedra i agrupades al 
voltant de dues petites places comunicades per carrers porticats. S’accedeix 
al poble a través de dos grans portals que s’obren a les antigues muralles. A 
la dovella central d’un arc d’aquests portals hi ha la figura d’un Sol i la 
inscripció 1658. 
Destaquen els dos grans portals que s’obren a les antigues muralles per on 
s’accedeix al nucli antic. En un d’ells, a Cal valls, hi ha una dovella central on 
hi figura un Sol i la inscripció 1658. 

Estat actual El casc antic es troba bastant malmès, tant a nivell d’urbanització com de 
l’estat de les edificacions. 

Ús actual Majoritàriament residencial 
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Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservaran les envolvents dels edificis que formen part del recinte per tal 
de preservar l’estructura tipològica del nucli antic. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de rehabilitació dels edificis existents sempre que 
mantinguin o revalorin les façanes.   

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt. Caldria millorar la urbanització dels 
carrers tenint en compte la singularitat de l’espai urbà del recinte.  
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COBERTS DEL CARRER SIÓ *CA.06 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Dins el nucli antic, carrer Sió. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341971.33, Y: 4627871.22 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a Zona del centre històric i viari. 
 

       
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context El carrer Sió és un dels més antics de la vila i ja es troba esmentat amb 

aquest nom en un document de l’any 1305. Era el camí més dret per anar al 
riu des del centre de la vila. En un principi tenia coberts a totes dues bandes, 
un carrer estret típicament medieval. Les reformes a les cases de la banda 
de migdia van fer desaparèixer els coberts d’aquell cantó i tot el pany d’edifici 
que damunt d’ells estava situat.  

Estat actual Actualment el carrer està en bon estat de conservació, es van executar obres 
de rehabilitació de l’espai urbà l’any 2014. 

Ús actual Sistema viari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, urbanístic i arquitectònic. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Els porxos del carrer Sió són un element característic tant a nivell urbanístic 
com arquitectònic que cal protegir per preservar l’estructura tipològica del 
nucli antic. No es permetran alteracions o aportacions que malmetin la 
imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Es permetrà realitzar obres de rehabilitació dels edificis sempre i quan es 
mantinguin les característiques originals dels porxos per tal de donar 
continuïtat a l’espai urbà dels coberts.  
Als porxos només es podran autoritzar obres de conservació a fi i efecte de 
tenir cura del bé protegit i impedir que la construcció sigui alterada o 
destruïda. 
Excepcionalment, quan sigui necessari enderrocar un edifici per motius 
tècnics i no sigui possible mantenir l’estructura del porxo caldrà tornar a 
construir immediatament un edifici nou que reprodueixi les característiques 
de la porxada. 
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Les intervencions a realitzar a la façana exterior o a l’interior dels porxos 
mantindran les especificitats originals de la zona porxada a cadascun dels 
seus moments constructius, evitant canvis formals i constructius que alterin 
la genuïnitat conservada en el conjunt.  
En cas que hi hagi una volta s’haurà de deixar a la vista. Només s’admetran 
falsos sostres en aquells edificis que tinguin els sostres plans. Tots els 
sostres es pintaran de color blanc trencat. Es vetllarà per tal d’integrar el 
cablejat de les instalꞏlacions que passen per aquests espais pintant-lo del 
mateix color que el sostre. 
Per a les actuacions al paviment s’utilitzarà la mateixa pedra que l’existent, 
llambordes de pedra gris Barcelona (cantera zona d'Aguilar de Segarra) 
buixardada, envellida, raspallada i de longitud variable. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: arcs, llindes, 
bancs de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  
En el condicionament de la zona que envolta al conjunt dels porxos s’evitarà 
l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin 
aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i 
materials tradicionals.  
Tota intervenció evitarà la instalꞏlació d’elements que interfereixin en la seva 
lectura o la colꞏlocació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn 
més proper. 
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COBERTS DEL CARRER SANT JOAN *CA.07 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Dins el nucli antic, carrer Sant Joan 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342021.58, Y: 4627928.97 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a Zona del centre històric i viari. 
 

                             
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    29669 
Nivell de protecció  Nivell 3 - parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, urbanístic i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Situat al casc antic de la població, és un carrer molt caracteritzat per les 

seves arcades a banda i banda de la via. Via central de poca amplada, 
flanquejada per dos amplis passos coberts amb unes obertures en forma 
d’arc de mig punt. Les seves cobertes són a base d’amples bigues de 
formigó arrebossades de blanc. Per la banda exterior d’aquests passos 
coberts s’hi aprecien el seguit d’arcades que estan suportades per un massís 
pilar quadrangular fet per maons de pedra. L’arcada no aporta cap mena de 
decoració, només l’arrebossat blanc. Cada una d’aquestes no és igual, 
varien en amplada, alçada o material de construcció. Per la banda interior 
dels passos coberts hi ha les portalades de les cases o de comerços. 
És un carrer molt estret i llarg amb aproximadament una vintena de cases, 
de poca alçada i amplada, fosques i salabroses. Totes tenen portes 
balconeres amb baranes poc sortides i finestres molt petites. Les cases 
tenen un corredor comú amb porxos suportats per pilastres arrebossades 
amb ciment que fan de suport. Les cases estan emblanquinades. 

Estat actual Actualment el carrer està en bon estat de conservació, es van executar obres 
de rehabilitació de l’espai urbà l’any 2015. 

Ús actual Sistema viari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Els porxos del carrer Sant Joan són un element característic tant a nivell 
urbanístic com arquitectònic que cal protegir per preservar l’estructura 
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tipològica del nucli antic. No es permetran alteracions o aportacions que 
malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Es permetrà realitzar obres de rehabilitació dels edificis sempre i quan es 
mantinguin les característiques originals dels porxos per tal de donar 
continuïtat a l’espai urbà dels coberts.  
Als porxos només es podran autoritzar obres de conservació a fi i efecte de 
tenir cura del bé protegit i impedir que la construcció sigui alterada o 
destruïda. 
Excepcionalment, quan sigui necessari enderrocar un edifici per motius 
tècnics i no sigui possible mantenir l’estructura del porxo caldrà tornar a 
construir immediatament un edifici nou que reprodueixi les característiques 
de la porxada. 
Les intervencions a realitzar a la façana exterior o a l’interior dels porxos 
mantindran les especificitats originals de la zona porxada a cadascun dels 
seus moments constructius, evitant canvis formals i constructius que alterin 
la genuïnitat conservada en el conjunt.  
En cas que hi hagi una volta s’haurà de deixar a la vista. Només s’admetran 
falsos sostres en aquells edificis que tinguin els sostres plans. Tots els 
sostres es pintaran de color blanc. Es vetllarà per tal d’integrar el cablejat de 
les instalꞏlacions que passen per aquests espais pintant-lo de color blanc. 
Per a les actuacions al paviment s’utilitzarà la mateixa pedra que l’existent, 
llambordes de pedra gris Barcelona (cantera zona d'Aguilar de Segarra) 
buixardada, envellida, raspallada i de longitud variable. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: arcs, llindes, 
bancs de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  
En el condicionament de la zona que envolta al conjunt dels porxos s’evitarà 
l’ús de materials i solucions que malmetin la seva genuïnitat i representin 
aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la mesura del possible, solucions i 
materials tradicionals.  
Tota intervenció evitarà la instalꞏlació d’elements que interfereixin en la seva 
lectura o la colꞏlocació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn 
més proper. 
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L’ERA DEL GALCERAN *CA.08 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  A l’eixample - Carrer del Control 18-22 d’Agramunt. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341570.15 Y: 4627908.79 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà. 
Qualificació urbanística   Clau 5 - Zona de serveis i dotacions privats 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Conjunt de masies i edificis annexos. 
Estat actual Alguns edificis han estat rehabilitats recentment i altres estan en desús i 

tenen patologies estructurals. 
Ús actual Usos vinculats al torró i la xocolata. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservaran les envolvents dels edificis que formen part del recinte per tal 
de preservar l’estructura tipològica del conjunt arquitectònic. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de rehabilitació dels edificis existents sempre que 
mantinguin o revalorin les façanes. 
En cas que sigui necessari es podrà realitzar ampliacions en cossos annexos 
als edificis protegits sempre i quan es mantinguin les façanes actuals i 
l’ampliació respecti les característiques constructives pròpies dels edificis del 
conjunt. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici o implantar-ne de nous però 
sempre respectant aquells elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements 
escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt. Caldria millorar la urbanització del 
voltant del recinte. 
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AJUNTAMENT D’AGRAMUNT *EA.01 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Al nucli antic d’Agramunt - Plaça de l’Església, 1. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342022.90  Y: 4627882.04 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

                   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics (edifici situat en un entorn de protecció) 
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    275 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric i Entorn de Protecció comú amb l’Església de 
Santa Maria, amb núm. de registre 249-MH-EN i registre estatal R-I-
51-0010822 (acord de govern 03/12/2002 – DOGC 3798 de 
13/01/2003).  
Valor històric i arquitectònic 
La part de l’edifici que es considera monument BCIN és l’edifici 
originari de l’Ajuntament amb façana a la plaça de l’Església i el 
subsòl. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública 
Context Edifici d’estil barroc, de la segona meitat del segle XVIII. Es substituí 

l’anterior edifici comunal per una nova edificació que rebé el nom de Casa 
del Consell de la Vila. De construcció quadrangular està composta per planta 
baixa, planta noble i golfes. A la llinda de la porta d’accés hi ha gravada la 
data 1761. La façana consta d’un nivell inferior que s’obre a la plaça a partir 
d’una porxada d’arcs de mig punt sobre pilars quadrangulars, i d’un pis noble 
emfatitzat amb triple balconada. La balconada central, més destacada, és 
una porta allindada, envoltada per un lleu encoixinat a saltacavall al centre 
del qual es disposa en relleu l’escut de la vila, sostingut per minyons a la 
manera de les tipologies siscentistes que porta la data de 1703. Les golfes 
en forma d’atri amb restes d’esgrafiats i vuit arcs de mig punt, estan 
separades del pis inferior per una cornisa. Completen l’ornamentació de 
l’edifici, l’encoixinat de les cantoneres on s’alternen blocs rectangulars i 
romboidals, la porta de fusta clavetejada i baranes de forja. 

Estat actual El 1984 es va reformar l’edifici per dins i es va ampliar per la part posterior 
per acollir tots els serveis necessaris. El 2001 es va restaurar la façana del 
costat de ponent. El 2009 es va ampliar les oficines a l’edifici veí situat al 
carrer sabateria de baix i al 2010 es va ampliar la planta sotacoberta.  
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L’entorn immediat, els acabats interiors, les cobertes, les estructures portants 
i/o murs, façanes i els forjats estan en bon estat de conservació. 

Ús actual Administratiu i institucional. 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original, que dona a la 
Plaça de l’Església i al corriol lateral. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció A la façana i la coberta de l’edifici original només es permetran actuacions de 
restauració i consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Les actuacions a realitzar a les façanes de l’ampliació hauran de respectar la 
integració arquitectònica amb l’edifici protegit.  
Es podran realitzar les reformes interiors que siguin necessaris per garantir el 
funcionament de l’edifici sempre i quan respectin els elements patrimonials a 
preservar. 
Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt. Caldria rehabilitar l’espai urbà del 
carrer Sabateria de baix. 
Qualsevol intervenció en l’entorn de protecció declarat d’aquest bé immoble 
d'interès nacional haurà de respectar els criteris establerts en l’article 35.3 de 
la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Fins que no s’aprovi el 
corresponent instrument urbanístic de protecció a què fa referència l'article 
33.2 de la mateixa Llei es necessitarà l’autorització del Departament de 
Cultura. 
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D’AGRAMUNT *EA.02 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic d’Agramunt – Plaça de l’Església, 8 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342040.65 Y: 4627902.79 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics (edifici situat en un entorn de protecció) 
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    1 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric i Entorn de Protecció, amb núm. de registre 1MH i 
registre estatal R-I-51-0697 (Decret de 03/06/1931 publicat a la 
Gaceta el 04/06/1931). Entorn de protecció comú amb l’edifici de 
l’ajuntament (DOGC 3798 de 13/01/2003). 

 Sota terra, amb accés des de l’interior de l’església, hi ha el refugi 
antiaeri d’Agramunt (fitxa EA.110), que es proposa declarar BCIL. 

 Valor històric i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici romànic es començà a construir a la segona meitat del segle XII 

coincidint amb l’atorgament de la carta de poblament d’Ermengol VII (1163). 
Cap al 1236 ja devia estar pràcticament acabada. La portalada del costat 
nord és considerada dels primers temps, mentre que la principal s’acabaria 
un segle més tard. El campanar és la darrera part que es bastí al segle XIV. 
A aquest conjunt s’hi afegí, al segle XVI, la capella del Roser, i al segle XVII 
la capella de la Mare de Déu dels Socors i la sagristia. L’any 1931 fou 
declarat monument historicoartístic. 
El temple és una basílica de tres naus capçades per tres absis semicirculars, 
decorats exteriorment per sèries de dues arcuacions sobre lesenes. L’absis 
central disposa també d’una decoració similar per la part interior, amb 
arcuacions sobre columnes adossades. Les tres naus es cobreixen amb 
voltes de canó apuntades, dividides en quatre trams mitjançant tres arcs 
torals de secció esglaonada. Les voltes descansen sobre pilars amb 
columnes adossades. S’accedeix al temple per dues portalades romàniques, 
obertes al mur septentrional i al de ponent, respectivament. La de ponent és 
un dels millors exemples de l’anomenada Escola de Lleida. Formada per vuit 
arquivoltes en degradació, que descansen sobre setze columnes per banda, i 
que constitueixen un cos sobresortint de la façana. Cada arquivolta és 
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decorada amb motius diferents. Els capitells destaquen per la seva 
ornamentació vegetal. Situat a les dovelles centrals de la porta hi ha esculpit 
en alt relleu una representació de la Mare de Déu amb l’Infant, acompanyada 
de l’Anunciació i de l’Adoració. 
Al costat esquerra de la façana s’aixeca el campanar, obra d’estil gòtic que 
s’acabà probablement a finals del segle XIV. És una torre prismàtica de 
planta quadrada, oberta per estretes espitlleres fins al darrer pis, on hi ha 
dues finestres a cada façana, rectangulars però incorporades al mur 
motllurat, amb traceries de factura gòtica. Les seves façanes, molt 
restaurades, presenten una decoració de traceria, que forma la base de l’alta 
coberta que corona el campanar. 

Estat actual En general l’estat de l’edifici és bo. S’hi ha fet diverses intervencions de 
restauració a les façanes i absis. Caldria realitzar la rehabilitació de la 
coberta ja que s’ha detectat filtracions d’aigua a l’interior. 

Ús actual Administratiu i institucional. 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt.  
Qualsevol intervenció en l’entorn de protecció declarat d’aquest bé immoble 
d'interès nacional haurà de respectar els criteris establerts en l’article 35.3 de 
la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. Fins que no s’aprovi el 
corresponent instrument urbanístic de protecció a què fa referència l'article 
33.2 de la mateixa Llei es necessitarà l’autorització del Departament de 
Cultura. 
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PILAR D’ALMENARA *EA.03 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Al cim de la serra d’Almenara (459m d’alçada), a Almenara Alta. 
Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339289.12 Y: 4624204.65 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Conjunts arquitectònics  
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    521 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric, amb núm. de registre 449MH i registre estatal R-
I-51-6208 (Decret de 22/04/1949 i publicat al BOE de 05/05/1949). 

 Valor històric i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar 
Context Edifici d’estil àrab dels segles XI-XII que feia funció de torre de vigilància. La 

torre és l’únic vestigi que queda de l’antic castell d’Almenara, coneguda com 
a Pilar d’Almenara, situada a 457m d’alçada i propera a les ruïnes de 
l’església romànica de Sant Vicenç. Torre de planta circular, d’uns 14 metres 
d’alçada, 7 metres de diàmetre, amb una entrada a mitja altura. Les parets 
són d’uns 2 metres, construïdes a base de petites llesques de pedra dura 
sense treballar disposada en dues fileres, amb l’interior reomplert de més 
pedra i argamassa. Interiorment té dos pisos tancats per voltes, més la part 
que baixa fins a terra, també buida. Tota l’estructura és calcada a les torres 
defensives cristianes de la zona de la muntanya lleidatana. 

Estat actual L’estat general de la torre és bo. L’any 1987 s’hi va realitzar obres de 
restauració i es va adequar l’accés. 

Ús actual Monument 
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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 Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 
protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar el camí d’accés des de l’aparcament fins al cim de la serra. 
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CASTELL DE LA DONZELL *EA.04 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic de La Donzell – C. Estret, 6 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 341649.99, Y: 4633232.10 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    522 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric, amb núm. de registre 450MH i registre estatal R-
I-51-6209 (Decret de 22/04/1949 i publicat al BOE de 05/05/1949). 

 Valor històric i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i militar 
Context Castell termenat situat entre el carrer Estret i el de l’Empredrat, al costat del 

portal que s’obre al nord de la vila, possiblement situat on hi havia l’antiga 
fortificació bastida al segle XII. Les primeres referències són del 1190, 
documentat el 1328. Obra popular. És un edifici de planta rectangular dividit 
en tres pisos: planta baixa, planta noble i tercera planta. La baixa està 
constituïda per una porta d’entrada formada per un arc de mig punt adovellat 
i amb l’escut central de la família. A banda i banda de la porta principal hi ha 
obertures minúscules quadrangulars. A la planta noble hi ha tres finestrals 
simètrics tancats amb una barana forjada. Finalment, a la tercera planta s’hi 
obren diferents finestretes rectangulars. 

Estat actual L’estat general del castell (acabats interiors, cobertes i façanes) i de l’entorn 
immediat és bo.  

Ús actual Habitatge  
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Les condicions d’ús i edificació de la zona urbanística, només són aplicables 
als edificis i conjunts protegits en tot allò que no contradigui les finalitats de 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

29 

protecció. Els elements o valors que es protegeixen prevalen sobre altres 
paràmetres davant de qualsevol contraindicació. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit, i 
s'integri adequadament dins el conjunt.  



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

30 

 

CREU DE TERME DE LES PUELLES *EA.05 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  A l’encreuament del camí de Coscó amb el camí de Renant 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 344664.07, Y: 4629372.49 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Sistema viari 
 

                    
            
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Codi    52884 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Té consideració de BCIN segons el Decret 571/1963, de 14 de març, 

sobre protecció dels escuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles 
de justícia, creus de terme i peces similars d'interès historicoartístic, i 
la DA3 de la Llei 9/93 de Patrimoni Cultural Català. 

 Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Capitell o nus d’una creu de terme, situada en un petit jardí arranjat l’any 

2004. Té la data de 1613 i està decorada amb rostres d’àngels i un escut 
heràldic. 

Estat actual L’estat de la creu de terme és bo.  
Ús actual Creu de terme  
Usos permesos Tots aquells que va incloure la seva declaració o incoació com a BCIN, i 

segons POUM i el planejament derivat que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la creu de terme. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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CAPELLA DE LA VERGE DEL SOCORS D’AGRAMUNT *EA.06 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Carrer de la Capella, 12  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 341959.10, Y: 4627429.16 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

            
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29663 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil gòtic tardà, segle XVII (1678). Edifici rectangular de petites 

dimensions construït amb paredat comú. S’hi accedeix mitjançant quatre 
graons de pedra. La portada té dues pilastres de blocs de pedra a les dues 
bandes que són, juntament amb la dovella conservada a l’interior, els vestigis 
d’un pòrtic que datava del 1764. Actualment, aquestes columnes suporten 
una coberta a dues aigües de fusta que sobresurt notablement, als peus amb 
una petita espadanya. Edifici d’una sola nau està cobert per una falsa volta 
feta amb totxo sobre una imitació de trompes i queda separada de la volta 
que cobreix l’altar per una arcada de mig punt. A la façana hi ha una 
inscripció al costat dret de la porta que data de l’any 1678, la primera pedra 
de la capella, molt desgastada. 

Estat actual Es va restaurar fa pocs anys. L’estructura, la coberta, els acabats interiors, 
les obertures i el paviment estan en bon estat.  

Ús actual Religiós  
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR D’ALMENARA ALTA *EA.07 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Plaça Major del nucli d’Almenara Alta  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 338278.35, Y:4622817.80 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 

 

                   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29680 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil romànic de transició, segles XIII - XIV. Església de petites 

dimensions inserida entre els murs de cases a bada i banda. És un edifici 
d’una sola nau, de planta rectangular, amb una capçalera plana i una volta 
de canó a l’interior. A l’exterior presenta un parament a base de grans 
carreus regulars disposats en filades horitzontals i lligats en morter. Al centre 
de la façana de l’església s’ho obra una porta allindada reforçada amb 
estructures de pedra que li fan d’emmarcament. Sobre de la porta s’hi 
observa una petita fornícula semicircular, amb una decoració en forma de 
venera, amb la imatge en pedra identificada com una Puríssima. Al voltant 
d’aquesta fornícula hi ha gravada la data de construcció de l’església: 1693. 
Damunt de la fornícula, hi ha un rosetó d’època moderna, circular, amb 
totxanes i dues barres de ferro que s’entrecreuen al seu interior. La façana 
s’acaba amb un frontó triangular on s’aixeca un petit campanar d’espadanya, 
també d’estructura triangular, amb un sol ull el qual aixopluga una petita 
campaneta. 

Estat actual L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment 
estan en bon estat.  

Ús actual Religiós  
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D’ALMENARA ALTA *EA.08 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Al cim de la Serra d’Almenara, a uns 50m del Pilar d’Almenara.  
Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 339396.60, Y: 4624165.55 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29680 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Església medieval romànica del segle XIII. El temple consta d’una nau, està 

orientat d’est a oest, l’absis de planta circular i la coberta de volta de canó 
reforçada per arcs torals que descansen damunt de pilars acabats amb 
capitells sense decoració. L’època de construcció ha d’apropar-se al segle 
XIII, però amb possible obra a finals del segle XII, i la construcció de la 
capella gòtica a inicis del segle XIV. A la vora del temple, hi hagué un poblat 
medieval. 

Estat actual La construcció es troba en estat de ruïna. Es conserven parts dels tancament 
laterals. No queda cap element de les voltes i de la coberta.  

Ús actual En desús 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament les restes de l’edifici que quedin dempeus. No es 
permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT PERE DE LA DONZELL *EA.09 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli de la Donzell d’Urgell -  C. Empredrat, 4  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341709.20, Y: 4633238.12 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 

 

                            
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29677 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Estic romànic de transició, segles XVI-XVII. Església construïda a base de 

carreus regulars simètrics que formen un edifici rectangular amb una coberta 
apuntada i un campanar quadrangular de tres cossos a la dreta de l’edifici. 
Aquesta torre denota més d’una època de construcció, ja que el carruatge 
inferior és més auster i tosc que els dos cossos superiors. La seva portalada 
és el més destacable de l’església, una porta allindada amb pilastres 
adossades i motllurades als dos costats i rematada per un frontó triangular 
escapçat amb la inscripció de la data de consagració de l’església: 1678. Al 
centre d’aquest frontó s’hi pot veure un nínxol de forma de petxina que no 
alberga cap escultura, és buida. Més amunt, al centre de la façana un rosetó 
molt simple. El seu interior és de nau única coberta amb volta de canó. La 
torre, que constitueix el campanar de l’església, té diferents èpoques de 
construcció, ja que el carruatge inferior apareix més rústic que el pis que 
correspon a les campanes. 

Estat actual L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment es 
troba en estat regular. S’observen humitats a l’interior. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 
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Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT ROC DE LA DONZELL *EA.10 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Als afores del nucli de La Donzell  
Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   341890.24, Y: 4633484.93 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-4, Sòl de protecció preventiva.  
 

           
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29678 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil romànic, segles XI – XIII, obra popular. Es tracta d’un edifici 

d’una sola nau amb una coberta a dues vessants exteriorment, a l’interior, és 
coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada. La façana està 
ocupada per un arc de mig punt rebaixat format per petites dovelles. A sobre 
d’aquesta portalada, s’hi pot apreciar un ull de bou de forma circular, també 
adovellat que dona pas a un campanar d’espadanya, molt simple, format 
amb un sol ullal en forma de mig punt albergant una petita campana. Pel que 
fa als murs laterals, en el primer tram de l’ermita hi ha dos arcs rebaixats, un 
a cada banda, formats amb dovelles desiguals i irregulars, però actualment 
es troben tapiats. S’aprecien diferents aparells pel que fa als murs. En aquest 
primer tram juntament amb la façana són carreus irregulars, disposats en 
filades desiguals; en canvi, en el segon tram de la nau són més grans i les 
filades més regulars. Diferència que pot ser fruit d’una restauració. 

Estat actual L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment es 
troba en estat regular. S’observen humitats a l’interior. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ DE MAFET *EA.11 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Part alta del nucli de Mafet - Plaça de l’Església, 1  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 340504.54, Y: 4630296.48 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    29682 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 3637-I per Acord 

del Pla de l’Ajuntament d’Agramunt de 27/05/2010. 
Valor històric i arquitectònic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil barroc, del segles XVI i XVII. Església amb carreus de pedra 

regulars amb portalada d’arc de mig punt adovellat, sobre la qual hi ha una 
inscripció datada el 1617. L’únic detall decoratiu figuratiu d’aquesta s`bria 
entrada és el tondo amb una mà inscrita fent referència al poble de Mafet. Al 
centre superior de la façana s’aixeca un campanar d’espadanya inutilitzat 
perquè no hi ha la presència de campanes. Al centre, s’hi troba una petita 
rosassa d’estil gòtic flamíger. En canvi, a la banda esquerra, hi ha un segon 
campanar adossat de planta quadrada i obertures en arc de mig punt. 
Interiorment, l’església es distribueix amb una única coberta amb volta de 
canó reforçada amb arcs torals. Té un cantador i un absis poligonal. 
Lateralment, es distribueix en dues capelles per banda, cadascuna té una 
estructura diferent. 
Conserva una pica baptismal molt robusta amb un basament quadrat 
equilàter. A sobre hi ha un fust cilíndric emmarcat per dues àmplies anelles a 
banda i banda. La pica, de gran gruix, és molt oberta i ampla. És llisa, 
excepte per la part davantera central superior, on hi ha un baix relleu amb un 
escut on es representa un palmell d’una mà, fent referència a la vila de 
Mafet. La pica finalitza amb un fris on hi ha gravada la data d’execució: 1620. 

Estat actual Es va realitzar una consolidació estructural de l’edifici l’any 2010. 
L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment es 
troba en estat regular. S’observen humitats a l’interior. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE MONTCLAR *EA.12 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Part alta del nucli de Montclar - Plaça de l’Església, 1 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 337471.34, Y: 4634718.98 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    29687 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil barroc, de mitjans del segle XVIII. Es tracta d’una església de 

nau única coberta amb volta de canó, que s’obre amb tres capelles laterals 
mitjançant un arc de mig punt. A cada banda del transsepte s’hi aixequen 
dues petites cúpules. L’absis principal és poligonal. Hi ha una doble tribuna, 
una que comunica amb el castell (annex a l’església), i un altre més inferior, 
corresponent a la pròpia església. L’entrada de l’església és als peus, al mur 
de ponent, a través d’una gran escalinata i un arc de mig punt fet a base de 
totxanes. El campanar és quadrangular subdividit en tres pisos. Al primer, hi 
ha les obertures de mig punt on s’hi alberguen les campanes, a l’últim, hi ha 
un rellotge a cada cara de la torre. És fet a base de carreus regulars 
perfectament tallats i és coronat amb una coberta piramidal. 

Estat actual L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment es 
troba en estat regular. S’observen humitats a l’interior. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT DOMÈNECH DE LES PUELLES *EA.13 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Centre del nucli de Les Puelles – C. Orient, 11 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 344601.06, Y: 4629328.45 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    49512 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici de planta rectangular, absis pla i teulada a doble vessant amb el 

carener perpendicular a la façana principal. Al centre de la façana hi ha una 
porta d’arc de mig punt adovellat, a la clau de l’art, hi ha un relleu on apareix 
la data de 1862. La porta està coronada per un timpà triangular amb l’interior 
buit. Per sobre la porta hi ha un petit òcul i la façana queda rematada per un 
gran timpà triangular. Pel costat dret de la façana sobresurt un campanar de 
torre de planta quadrangular. A la part superior, s’obre a cada cara una 
finestra d’arc de mig punt on s’ubiquen les campanes i està coronat per una 
teulada triangular i pinacles als angles. El parament és de maçoneria 
irregular, tret de les pedres cantoneres que són carreus ben escairats. La 
part superior del campanar sembla feta amb carreus aprofitats de 
construccions antigues. 

Estat actual Estat global de l’edifici és millorable. L’estructura, la coberta, els acabats 
interiors, les obertures i el paviment es troba en estat regular i el campanar 
presenta deficiències importants. Hi ha presència d’humitats generalitzada. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR DE ROCABERTÍ *EA.14 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Dins del cementiri de Rocabertí, davant de la plaça del poble. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 343160.06 Y: 4633207.95 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Petita i senzilla església situada al costat del petit cementiri de Rocabertí. 

Històricament pertanyia a la parròquia d’Oliola. És una església d’una sola 
nau amb un absis semicircular. El portal és de mig punt i adovellat. Té un 
campanar d’espadanya, la campana del qual està feta amb la punta d’un 
obús de la Guerra Civil. 

Estat actual Mal estat, presenta esquerdes generalitzades en l’absis i en les façanes. El 
campanar està molt degradat. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE CAL TREPAT *EA.15 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A La vessant sud de la Serra d’Almenara, prop de Cal Trepat de Dalt 
Parcelꞏla 19 - Polígon 12 - Partida Aufegats 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 335745.00, Y: 4625650.50 
 
335745,4625650 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió 

 

           
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura religiosa 
Context Edifici d’estil barroc, de mitjans del segle XVIII. Es tracta d’una església de 

nau única coberta amb volta de canó, que s’obre amb tres capelles laterals 
mitjançant un arc de mig punt. A cada banda del transsepte s’hi aixequen 
dues petites cúpules. L’absis principal és poligonal. Hi ha una doble tribuna, 
una que comunica amb el castell (annex a l’església), i un altre més inferior, 
corresponent a la pròpia església. L’entrada de l’església és als peus, al mur 
de ponent, a través d’una gran escalinata i un arc de mig punt fet a base de 
totxanes. El campanar és quadrangular subdividit en tres pisos. Al primer, hi 
ha les obertures de mig punt on s’hi alberguen les campanes, a l’últim, hi ha 
un rellotge a cada cara de la torre. És fet a base de carreus regulars 
perfectament tallats i és coronat amb una coberta piramidal. 

Estat actual L’estructura, la coberta, els acabats interiors, les obertures i el paviment es 
troba en bon estat de conservació. 

Ús actual Religiós 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’edifici. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
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ESPAI GUINOVART – ANTIC MERCAT MUNICIPAL *EA.16 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Plaça del Mercat, 1 d’Agramunt 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341958.11,  Y: 4627936.49 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Codi    30473 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública 
Context L’edifici de l’antic Mercat Municipal d’Agramunt ocupa el solar que 

antigament havia ocupat el convent dels mercedaris, convertit en escola 
després de la llei de desamortització de 1835 i enderrocat el 1830. És una 
edificació aixecada pel Servicio Nacional de Regiones Devastadas després 
de la Guerra Civil de 1936-1939. El Mercat fou construït el 1948 per Lluís 
Domènech. Perduda la funció de mercat, actualment acull la Fundació 
Privada Espai Guinovart d’Agramunt, un centre d’art contemporani creat a 
iniciativa de l’artista Josep Guinovart Bertran, on hi ha una exposició 
permanent de la seva pròpia obra. L’Espai Guinovart va implicar la reforma 
del mercat, que es dugué a terme entre 1990 i 1994, ocupant una superfície 
de 580m2. 
L’edifici del Mercat Municipal és d’estil monumentalista academicista. És un 
edifici de grans dimensions format per diversos cossos simètrics partits per 
una magnífica torre quadrada al centre del conjunt arquitectònic. La seva 
planta és rectangular amb tres sortides per tres bandes diferents. Una 
d’elles, la principal, està centralitzada a la façana, amb una porta semicircular 
tota de pedra. Les altres dues són als murs laterals i són secundàries. La 
porta principal està situada a la part baixa de la torre citada anteriorment. 
Aquesta torre és quadrangular formada per tres cossos diferenciats: la porta 
semiesfèrica a la part baixa, una part central amb una finestra amb 
balconada decorada amb obra vista als costats i òcul tapat més amunt. Un 
últim cos és format per tres finestres tapiades que ressegueixen també els 
quatre costats havent-hi un total de dotze finestres tapiades. Finalitza 
aquesta torre una coberta piramidal sobre ràfec amb teuleria àrab i coronada 
per un petit pinacle balustrat. A banda i banda, s’estructura tot l’edifici: dos 
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cossos idèntics laterals de planta rectangular amb superposició de dues 
teulades baixes. Un cos inferior, absent d’obertures i alguna decoració en els 
murs i sobreposant-se a aquest, un segon cos, més endarrerit, on s’hi 
aprecien grans obertures en forma de finestrals de mitja lluna en cada un 
dels murs. La coberta és de dos aigües i amb teula àrab. Interiorment, està 
format per 37 arcades que acullen pintures de diverses èpoques de l’artista 
Josep Guinovart; el sostre d’aquest pòrtic és de voltes d’aresta nervades. 

Estat actual L’estat global de l’edifici és bo. Als anys 90 es va rehabilitar l’antic mercat per 
convertir-lo en sala d’exposicions. L’any 2015 es va rehabilitar la planta 
soterrani.  

Ús actual Cultural 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original i de tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes, la volumetria i les 
cobertes. 
A l’espai interior es podran realitzar actuacions de reforma sempre i quan  es 
garanteixi que no interfereixen en la concepció espacial de l’edifici. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: arcs, llindes, 
elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL *EA.17 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Carrer Pou de Gel d’Agramunt, 3 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342184.61, Y: 4628004.49 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

      
 
CATALOGACIÓ  

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    39995 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 3383-I per Acord 

del Pla de l’Ajuntament d’Agramunt de 30/09/2010. 
Valor històric i arquitectònic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública - semipública 
Context L’antic escorxador va ser construït el 1946 pel Servicio Nacional de Regiones 

Devastadas un cop finalitzada la Guerra Civil de 1936-1939. El seu 
arquitecte fou Lluís Domènech i Torres, net de l’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner. L’edifici estava dotat de les naus pròpies de la funció d’escorxador 
d’animals, oficines i un habitatge, amb 876,7m2. A la dècada dels 90 del 
segle XX va cessar l’activitat per a la qual va ser construït i entra en desús. 
L’antic escorxador consta d’un conjunt d’edificis adossats en forma d’U. 
S’accedeix a l’edifici per un portal de pedra que condueix a un pati central al 
voltant del qual es distribueixen els diferents cossos. L’edifici presenta 
teulades de teula àrab que són a dues vessants i a una vessant segons 
l’espai a cobrir. Les obertures són de forma diversa, trobem finestres amb 
muntants i llindes de pedra vista, així com balcons de les mateixes 
característiques amb baranes de ferro. Per alçada destaca la torreta, situada 
a la dreta de l’accés al recinte, amb teulada a quatre vessants. L’edifici és fet 
d’obra, pintat i marcat un sòcol d’aplacat de pedra. 

Estat actual En rehabilitació. Actualment l’estat global de l’edifici és regular. En general 
les parets estan bé però hi ha una part de la coberta que ha caigut. Està 
previst una primera fase per rehabilitar la coberta i una segona fase per 
rehabilitar la resta de l’edifici i dotar-lo d’usos culturals. 

Ús actual Sense ús – es preveu ús cultural. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  la meitat sud de l’edifici, que és 
la que conserva les característiques arquitectòniques d’interès. A la meitat 
nord, on hi ha els magatzems, es procurarà mantenir la combinació de 
volums originals que atorguen un aire d’irregularitat al conjunt. Es mantindrà 
el pati interior d’accés a les diferents dependències. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge del conjunt d’edificacions. 

Tipus d’intervenció A la volumetria dels cossos que configuren la meitat sud només es 
permetran actuacions de restauració i consolidació que no malmetin, 
perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Als cossos de la meitat nord es podrà realitzar modificacions de la volumetria 
sempre  i quan es mantingui la geometria del pati interior i les 
característiques constructives pròpies de l’edifici. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per tornar a donar un ús als edificis però sempre respectant 
aquells elements d’interès: arcs, llindes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Caldria millorar l’espai urbà que envolta l’edifici ja que 
actualment té una urbanització molt bàsica. 
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CASAL AGRAMUNTÍ *EA.18 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic, a la Ronda dels Comtes d’Urgell, 1 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342090.11,  Y: 4627931.99 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context El Teatre Casal Agramuntí és un equipament municipal que acull diverses 

activitats culturals. Actualment l'edifici està dividit en quatre zones 
diferenciades: la sala de teatre (que ocupa més de la meitat de l’edifici), el 
bar, la biblioteca, els estudis de ràdio Sió i una sala de conferències (que 
ocupen les diferents plantes de la resta de l’edifici).  L’any 1934 la “Societat 
cultural i recreativa casal agramuntí” va iniciar les obres de construcció del 
local seguint el projecte que preveia l’aixecament d’un estatge social format 
per una sala de teatre, un vestíbul, un cafè i totes les dependències interiors 
pròpies d'aquesta classe d'edificis. El 1939  es va completar l’edifici amb la 
compra de la casa de la Baixada del Mercadal, que feia conjunt amb el local. 
És amb aquesta incorporació que queda configurat el perímetre que encara 
conserva l'actual immoble. El 1984 es va dissoldre la societat, que va cedir el 
local al poble d'Agramunt respectant el nom de Casal Agramuntí amb la 
condició que aquest es comprometés a destinar-lo a usos públics, d’esbarjo 
o culturals. El 1986 es van iniciar les obres de restauració de la sala de 
teatre. El 1988 es va enderrocar la part de l'edifici corresponent a la sala del 
cafè per tal de construir un local més modern i confortable format per un bar 
restaurant a la planta baixa, una la sala de billar a la planta soterrani, una 
part de la biblioteca pública i l'emissora municipal "Ràdio Sió" a la planta 
primera i una part de la biblioteca i la sala de conferències a la planta 
segona. L’any 2000 es va adquirir un cobert de darrera de l'edifici amb 
l'objectiu d'ampliar l'escenari de la sala del teatre, que va ser enderrocat. 

Estat actual Actualment l’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Cultural i recreatiu. 
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Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la sala del teatre, que és l’única part que queda 
de l’edifici original. No es permetran alteracions o aportacions que malmetin 
la imatge de la platea i les llotges. 

Tipus d’intervenció A l’interior de la sala del teatre només es permetran actuacions de 
restauració que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

 A la resta de l’edifici es podran realitzar actuacions de reforma sempre i quan  
es garanteixi que no interfereixen en la concepció espacial de l’edifici. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. Caldria rehabilitar l’espai urbà del tram de la Ronda 
Comtes d’Urgell de davant de l’edifici per tal de resoldre l’accés a 
l’equipament. 
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ESCOLA MACIÀ COMPANYS *EA.19 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Avinguda Agustí Ros, 3 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342062.63      Y: 4627710.44 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                            
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria Bé Cultural d’Interès Local per Acord del Pla de l’Ajuntament 

d’Agramunt de 28/07/2022 (pendent de número de registre). 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context Edifici d’estil noucentista. L’escola Macià-Companys es va inaugurar 

oficialment el 7 de novembre de 1943 encara que el seu origen cal cercar-lo 
al 1931, quan el Ministeri d’Instrucció Pública va planificar construccions 
noves durant el govern de la República. La primera pedra es va posa el 
setembre de 1933 i a la primavera de 1936 es van donar per acabades però 
l’esclat de la Guerra civil va provocar que s’aturés la posada en 
funcionament. Un cop acabada la guerra, l’escola havia quedat malmesa i es 
va tornar a rehabilitar. Ha sofert diversos canvis i ampliacions, la de 1970 
amb la construcció de dues torres laterals, el 1998, 2003 i 2006.  

Estat actual Actualment l’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Docent. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original i de tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes i la volumetria. 

 A la coberta de l’edifici s’hi podran colꞏlocar instalꞏlacions sempre i quan no 
siguin visibles des de la via pública ni alterin les visuals de l’edifici.  
A l’espai interior es podran realitzar actuacions de reforma sempre i quan  es 
garanteixi que no interfereixen en la concepció espacial de l’edifici. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: arcs, llindes, 
elements escultòrics, etc. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  
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ANTIGUES ESCOLES DE MAFET *EA.20 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Plaça de l’Església, 6 de Mafet. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 340480.87, Y: 4630266.04 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                                                 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    39994 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 3382-I per Acord 

del Pla de l’Ajuntament d’Agramunt de 29/07/2010. 
Valor històric i arquitectònic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context L’edifici original data de 1861, tal i com es pot veure a la llinda que hi ha 

sobre l’entrada del forn. A principis del segle XX es va construir l’escola a 
sobre del forn de pa del poble, situat en una planta semisoterrada que només 
tenia accés a l’actual Plaça de la Germandat. Cap als anys 20 es va afegir 
una planta més a l’edifici per situar-hi l’habitatge on vivia el mestre. 
L’equipament va estar en funcionament fins a finals dels anys 60 i quan va 
tancar els nens i nenes del poble es van escolaritzar a Agramunt. 
Des d’aquell moment l’edifici es va destinar a usos socials i a consultori 
mèdic per als habitants del mateix poble però poc a poc es va anar 
deteriorant i quan, a finals dels anys 90, es va construir un nou edifici per al 
consultori amb una sala polivalent, les antigues escoles es van inutilitzar. A 
finals dels anys 80 es va substituir la coberta. L’edifici actualment es troba en 
desús ja que presentava diverses patologies estructurals importants i s’hi han 
realitzat obres de consolidació estructural. 
A la planta semisoterrani s’ha realitzat una restauració de la volta de pedra i 
la recuperació de l’antic forn per fer-lo visitable ja que es tracta d’un element 
patrimonial clau per a la història local. 

Estat actual Recentment han finalitzat les obres de consolidació estructural de l’edifici, 
que presentava patologies importants als murs de mamposteria. S’ha 
substituït els forjats interiors per un nou forjat que ha permès estabilitzar el 
pandeig de l’edifici cap a la Plaça de la Germandat. 
El forn actualment no s’utilitza, però es manté en bon estat de conservació. 

Ús actual Plantes altes en desús. Planta semisoterrani cultural. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original, la volta de pedra i 
el forn de pa situat a la planta semisoterrani. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes i la volumetria. 

 A l’espai interior de les plantes altes es podran realitzar actuacions de 
reforma i rehabilitació que no entrin en contradicció amb els valors 
arquitectònics de l’edifici original. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: volta de pedra, 
llindes, forn de pa, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. Caldria millorar l’espai urbà tant de la Plaça de la 
Germandat com de la Plaça de l’Església. 
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LO PARDAL *EA.21 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Plaça del Pare Gras, 5 d’Agramunt. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341906.91, Y: 4627872.39 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 
 

                                                
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context L´any 1991 Guillem Viladot compra un immoble a la plaça del Pare Gras 

d´Agramunt , per convertir-lo en Lo Pardal, Casa de la Poesia Visual , que 
aviat s´amplià amb dos edificis nous, on disposa, creativament, tots els seus 
poemes visuals, objectes poètics i volumetries amb l’expectativa d´esdevenir 
el primer espai dedicat a aquest gènere a Catalunya i una sublimació de les 
seves arrels agramuntines. 
Poc a poc els espais dels immobles s'ompliren de creacions visuals que el 
poeta ordena amb criteris de sensibilitat, de recorregut iniciàtic, defugint 
etiquetes i cronologies, tot seguint el precepte que "el nom no fa la cosa i el 
concepte mata l'essència". 
La disposició convida a observar les obres com a testimoni d'autoria, albirant 
que l'espectador s'introdueixi en els viaranys d'una poètica visual, guiada 
pels sentits tal com anuncien els relleus de pedra de la façana de l'edifici 
amb un ull, una orella, una mà i un peu, i el pedestal amb la lletra "Q" 
invertida que prologa l'accés a l'interior, com una visualització 
desestructurada del llenguatge. 
Es tracta d’edificis amb les característiques pròpies dels edificis del casc 
antic que van ser completament rehabilitats per acollir-hi els nous usos 
culturals. El tret característic és que les façanes estan pintades de color 
blanc i s’utilitzen com a aparadors de la poesia visual. 

Estat actual Els edificis estan en bon estat de conservació. 
Ús actual Sala d’exposicions. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal de mantenir el llegat de 
poesia visual per al qual va ser concebut. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici i els elements de valor. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes i la volumetria. 

 A l’espai interior es podran realitzar actuacions de reforma i rehabilitació que 
no entrin en contradicció amb els valors arquitectònics de l’edifici. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès, especialment de 
les obres d’art que formin part de l’arquitectura. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. Caldria millorar l’espai urbà de la Plaça del Pare Gras i 
especialment l’accés a l’edifici. 
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ESCOLES I AJUNTAMENT DE MONTCLAR *EA.22 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Plaça de l’Església,3 de Montclar d’Urgell. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 337462.25, Y: 4634689.50 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                               
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context Les Escoles de Montclar i l’antic Ajuntament, que ara funciona com a local 

social, van ser construïts ans anys quaranta pel Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas un cop finalitzada la Guerra Civil de 1936-1939.  
Es tracta de dos edificis independents separats per un carreró que dona 
accés al pati de l’escola. Són edificis de pedra amb la façana arrebossada i 
pintada, i amb coberta amb bigues de fusta i teula àrab  a quatre vessants. Al 
carrer principal tenen porxada, les finestres tenen muntants i llindes de pedra 
vista i les baranes dels balcons són de ferro. Per alçada destaca la torreta, 
situada a l’ajuntament, amb teulada a quatre vessants.  

Estat actual En bon estat de conservació. 
Ús actual Escola, consultori mèdic i local social. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original, les façanes i porxo 
d’accés. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes i la volumetria. 

 A l’espai interior es podran realitzar actuacions de reforma i rehabilitació que 
no entrin en contradicció amb els valors arquitectònics de l’edifici original. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: escut, llindes, 
elements de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  
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ANTIGA CASETA DE LA BÀSCULA *EA.23 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al centre de la Plaça del Pou d’Agramunt 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341929.22 Y: 4627703.44 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                                                       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context Antiga caseta de la bàscula municipal, construïda pel Servicio Nacional de 

Regiones Devastadas. Està oberta amb arcades de mig punt, en part 
tapiades i coberta amb teulada a quatre aigües. Actualment està ocupada 
per l’Oficina Municipal de Turisme. 

Estat actual Actualment la construcció està en bon estat de conservació. 
Ús actual Oficines (punt d’informació turística) 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes i la volumetria. 

 A l’espai interior es podran realitzar actuacions de reforma sempre i quan  es 
garanteixi que no interfereixen en la concepció espacial de l’edifici. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: arcs, llindes, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

62 

 

ARCADES CARRER SABATERIA DE BAIX *EA.24 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Carrer Sabateria de Baix, 2. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342026.96 Y: 4627855.68 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                                                         
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    30476 
Nivell de protecció  Nivell 1 - Protecció integral 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Obra popular. Carrer del nucli antic ja esmentat a la primeria del segle XIV. 

Antigament tenia coberts a totes dues bandes, però a la banda nord, han 
anat desapareixent ocupats per les cases que hi confrontaven. 
Aquest carrer estava dotat d’una part porxada en un dels seus laterals, on hi 
havia un dels coberts més antics i representatius de la vila format per dues 
arcades apuntades que miren a la via principal d’aquest carrer. Aquestes 
dues arcades estan formades per grans carreus de pedra tallats i units amb 
morter. En els dos extres d’aquesta estructura d’arcades s’hi observa un 
emmarcament en forma d’enormes pedres quadrangulars disposades una al 
damunt de l’altra fent de tancament de l’espai porticat. El parament de pedra 
no es conserva en massa bones condicions ja que està afectat per l’erosió, la 
humitat i un desgast considerable en cada un dels carreus. Les dues arcades 
apuntades tanquen a una estructura porxada deformada per un embigat de 
fusta que va de les façanes de les cases a les arcades. El terra és enllosat. 
Recentment s’ha enderrocar els edificis d’aquest tram de carrer ja que 
estaven en situació de ruïna. Prèviament a l’enderroc s’ha realitzat un 
apuntalament de les arcades per tal de conservar-les dempeus.  

Estat actual Les arcades no estan en bon estat de conservació ja que la seva estabilitat 
depèn del reforç estructural. 

Ús actual Sense ús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservaran íntegrament les arcades existents. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 
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Es posarà en valor el context de les arcades mitjançant la delimitació de les 
traces dels edificis enderrocats que s’observin al subsòl com els basaments 
dels pilars, les línies de façana de l’edificació, els cups, etc. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

 Es conservarà el paviment de lloses de pedra de l’antic porxo amb les tapes 
de registre dels trulls. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar l’espai urbà que envolta les arcades. 
A l’espai urbà del carrer Sabateria s’hi intervindrà per garantir el seu correcte 
i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions que malmetin 
la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes utilitzant, en la 
mesura del possible, solucions i materials tradicionals. 
Tota intervenció evitarà la instalꞏlació d’elements que interfereixin en la seva 
lectura o la colꞏlocació de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn 
més proper. 
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CA L’ENRANÍ I CAL FRARET *EA.25 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Plaça de l’Amball, 19-20 d’Agramunt 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341882.04 Y: 4627941.83 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric 
 

               
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    29666 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
                                             
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Edifici d’estil barroc, segles XVII (1698), XIX i XX. Aquestes dues cases eren 

inicialment una de sola, pertanyent a la família Anyé, tal com s’indica a la 
inscripció circular de la façana AÑE, juntament amb la data d’inscripció de la 
mateixa, 1804. És un exemple d’edifici civil típic del barroc català. Consta de 
quatre amples porxos formats per pilars de base quadrada i arcs de mig punt 
que aguantaven la galeria formada per columnes esveltes i arcs elꞏlíptics 
motllurats i cornises rectes. La façana està coronada per un fris de finestres 
apaïsades i de forma d’elꞏlipse que es troben colꞏlocades damunt de cada 
arc. Té una barana de barres de ferro amb elements corbats. Es nota la 
influència francesa en la decoració. 

Estat actual Les arcades no estan en bon estat de conservació ja que la seva estabilitat 
depèn del reforç estructural. 

Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’uns edificis que conserven la seva fesomia i que cal protegir per 
tal que no perdin la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original o d’un procés de degradació. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis i tots aquells elements 
singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, escales, 
sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis només es permetran actuacions de restauració dels 
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. 
Caldrà respectar la composició i elements constitutius de les façanes 
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principals, els porxos, els volums generals (límits exteriors dels edificis) i les 
cobertes. 

 Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn.  
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, vidrieres, elements 
ceràmics, peces d’ofici, pintures murals exteriors o interiors, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
arquitectònic protegit. 

 Caldria millorar l’espai urbà dels porxos i de la Plaça de l’Amball per garantir 
el seu correcte i segur funcionament però evitant l’ús de materials i solucions 
que malmetin la seva genuïnitat i representin aportacions formals gratuïtes. 
S’utilitzarà, en la mesura del possible, solucions i materials tradicionals. Tota 
intervenció evitarà la instalꞏlació d’elements que interfereixin en la seva 
lectura o de mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper. 
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LLINDA DE CAL GUAPO *EA.26 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic -  Carrer Sant Joan, 21 d’Agramunt. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341993.59 Y: 4627993.87 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric 
 

                          
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    29670 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context D’època renaixentista, segle XVIII. La casa on es troba la llinda fou 

construïda el 1799 i era la casa del ferrer, a la llinda hi apareixen esculpides 
les seves eines. Va ser adquirida per un senyor anomenat “El Guapo”; 
destinat a corral, fa cosa de mig segle. L’element més destacat de la casa és 
la llinda que es troba damunt d’una gran portalada que hi ha a la planta baixa 
d’una casa de la qual han desaparegut els pisos superiors. La llinda presenta 
una sèrie d’eines de treball de ferrer esculpides: una ferradura, un martell, 
unes tenalles, una clau i una altra que no s’aprecia gaire bé, totes 
emmarcades per un cos rectangular. La data està en ambdues bandes 
tancada per dues elꞏlipses: a l’esquerra, 17, i a la dreta, 99. 

Estat actual La llinda està en bon estat de conservació. 
Ús actual Es tracta d’un element arquitectònic, sense ús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la llinda. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció A la façana de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn la llinda.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
En cap cas es colꞏlocarà rètols a la façana que  interfereixin en la lectura de 
la llinda. 
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CAL MUNDÍ *EA.27 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Carrer Sant Joan, 11 d’Agramunt. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341999.71 Y: 4627964.39 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric 
 

                         
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    30474 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Edifici d’estil eclecticista, de principis del segle XX, anys 20. Habitatge format 

per planta baixa, dos pisos destinats a habitatge i una terrassa superior que li 
fa de coberta. Un dels elements decoratius d’inspiració neoclàssica es troba 
a la porta principal de la planta baixa, realitzada amb materials moderns com 
el ciment i la pintura blanca. La planta baixa, a diferència de la resta de la 
façana, està construïda a base d’un aparell de pedres irregulars disposades 
en filades i lligades en morter. A banda i banda de la porta principal hi ha 
dues portes més, més modernes i amb forma d’arc rebaixat. Les dues 
plantes destinades a habitatge es tradueixen a la façana amb moltes 
obertures en forma de finestra amb balconada, en ambdós pisos hi ha tres 
finestrals allargassats disposats simètricament. L’únic element diferenciador i 
trencador és la tribuna situada en la primera planta presidint la centralitat de 
la façana, un element típicament d’inspiració neoclàssica. Formada per tres 
cares, està coronada per una magnífica balustrada que fa de balcó a la 
finestra central del pis superior. Tota aquesta part està arrebossada de color 
blanc diferenciant-se clarament de la planta baixa feta amb obra vista. Els 
quatre balcons laterals estan fets amb ferro forjat però distingit pel motiu 
decoratiu de la primera respecte la segona planta. Cal destacar la terrassa 
que fa de coberta de l’habitatge, des de la façana només es pot apreciar la 
barana que tanca tot el perímetre. 

Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial i comercial en planta baixa. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
En cas que sigui necessari es podrà realitzar modificacions de la volumetria 
sempre i quan es mantingui la façana actual i l’ampliació respecti les 
característiques constructives pròpies de l’edifici. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  

 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

69 

 

L’ACADÈMIA *EA.28 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Raval de Puigverd, 4 d’Agramunt. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342108.54 Y: 4627812.77 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1b – Zona dels Ravals. 
 

                       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública 
Context Edifici construït cap a la fi del segle XVIII, en una finestra hi consta la data de 

1798, però ha patit reformes posteriors. Des de 1880 fins a 1906 va acollir 
una escola femenina, regentada per la mare Montserrat Pons. Després 
passà a mans dels Germans de l’Escola Cristiana que hi establiren un centre 
educatiu entre els anys 1908 i 1933. Al 1945 s’hi fundà l’Acadèmia Agrícola i 
Mercantil. 

Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial. Actualment no s’hi desenvolupa l’ús docent. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
En cas que sigui necessari es podrà realitzar modificacions de la volumetria 
sempre i quan es mantingui la façana actual i l’ampliació respecti les 
característiques constructives pròpies de l’edifici. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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EDIFICI CARRER ESTUDIS NOUS, 2-4 *EA.29 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Carrer Estudis Nous, 2 i 4, d’Agramunt. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342086.19 Y: 4627864.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

                      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, urbanístic i arquitectònic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Edifici d’estil neoclàssic, del segle XIX. Construcció similar als de la plaça 

Mercadal. 
Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial i comercial en planta baixa. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 
El color de la pintura de les façanes haurà de ser el mateix per tots els 
edificis del conjunt, de tons beixos.  
Les canals es deixaran de color gris i els baixants es pintaran del mateix 
color que la façana, per integrar-les. 
Els tancaments (balconeres i persianes de lames) de les plantes pis es 
mantindran de fusta envernissada o es substituiran per fusteries d’alumini de 
color marró fosc.  
A les obertures de les plantes baixes es mantindran els elements originals en 
la mesura del possible, i en cas de colꞏlocar nous tancaments o elements 
s’hauran d’integrar al màxim dins del conjunt. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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EDIFICI CARRER ESTUDIS NOUS, 3-5-7 *EA.30 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Carrer Estudis Nous, 3, 5 i 7, d’Agramunt. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342091.61 Y: 4627838.43 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

         
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    29668 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, urbanístic i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Edifici d’estil barroc, dels segles XVII – XVIII. Amb una certa familiaritat amb 

la plaça Mercadal és un carrer de poca llargada, al seu costat dret s’hi troba 
un pas cobert format per una volta de creueria sostinguda per magnífiques 
arcades de mig punt. Hi ha quatre arcades a la part frontal que donen a la via 
i dues més a cada banda que donen a l’inici i al final d’aquest porxo del 
carrer Estudis Nous. Les arcades són d’arc de mig punt formades per grans 
dovelles de pedra arenosa perfectament tallades adoptant una forma 
totalment regular i idèntica. Aquests carreus alhora formen massissos pilars 
rectangulars reforçats en la base amb un gruixut dau de pedra. Com a 
coberta d’aquest pas s’hi pot veure una estructura voltada formant una volta 
d’aresta corresponent amb cada arcada. Aquesta volta és de formigó 
arrebossat de blanc i actualment hi pengen dues faroles per ilꞏluminar el pas. 
El sòl d’aquest pas encara conserva la seva originalitat amb pedres 
enllosades colꞏlocades asimètricament. Un dels aspectes característics 
d’aquest pas, més enllà de la seva poca allargada, és la seva elevació 
respecte a la via a través de tres escales allargassades situades a banda i 
banda del pas cobert. A la part interna, hi ha tres portes de tres cases o 
establiments comercials els quals comparteixen aquest porxo en la seva 
façana. A les llindes d’aquests portals s’hi veuen escuts familiars com els de 
la casa número 3, amb un home amb martell i una flor. 

Estat actual Els edificis estan en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial i comercial en planta baixa. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria dels edificis, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis només es permetran actuacions de restauració dels 
seus valors primitius mitjançant projectes unitaris de reforma i/o restauració. 
Caldrà respectar la composició i elements constitutius de les façanes 
principals, els porxos, els volums generals (límits exteriors dels edificis) i les 
cobertes. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 
El color de la pintura de les façanes haurà de ser el mateix per tots els 
edificis del conjunt, de tons beixos. Per a la façana interior dels porxos 
s’utilitzarà un to ocre més pujat que ressalti les arcades de pedra i el sostre 
es pintarà de color blanc trencat. 
Les canals es deixaran de color gris i els baixants es pintaran del mateix 
color que la façana, per integrar-les. 
Els tancaments (balconeres i persianes de lames) de les plantes pis es 
mantindran de fusta envernissada o es substituiran per fusteries d’alumini de 
color marró fosc.  
A les obertures de les plantes baixes es mantindran els elements originals en 
la mesura del possible, i en cas de colꞏlocar nous tancaments o elements 
s’hauran d’integrar al màxim dins del conjunt. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
Tota intervenció al porxo o a l’espai urbà que fa front a l’edifici evitarà la 
instalꞏlació d’elements que interfereixin en la seva lectura o la colꞏlocació de 
mobiliari urbà que no s’avingui amb el seu entorn més proper. 
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CAL MUNDÍ NOU O CAL BRUFAU *EA.31 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’eixample - Avinguda de Jaume Mestres, 11. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342133.97 Y: 4627726.64 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 2a – Zona d’eixample. 

Clau 6a – Zona d’espais lliures privats 
 

                   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial 
Context Edifici modernista-noucentista de mitjans del segle XX. Casa amb jardí 

particular. El propietari, el Sr, Brufau, fou alcalde de la vila durant la 
República. 

Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Cal mantenir el jardí en bon estat de conservació. 
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CAL GALCERAN *EA.32 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli antic - Carrer Estudis Nous, 6  
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342077.07 Y: 4627845.27 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública. 
Context Edifici neoclàssic, del segle XIX. Antigues Escoles Públiques. 
Estat actual  L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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EDIFICI XOCOLATA JOLONCH *EA.33 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’eixample - Avinguda Marià Jolonch, 5. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341881.68 Y: 4627763.39 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 2a – Zona d’eixample. 
 

                  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura industrial. 
Context Edifici modernista-noucentista amb jardí particular de mitjans del segle XX. 

L’any 1905, l’obrador de la família Jolonch es va traslladar a un edifici nou 
adquirit per la família, entre l’Avinguda Marià Jolonch i la Plaça del Pou. En 
aquest emplaçament és on encara avui dia es produeix la Xocolata Jolonch. 

Estat actual  L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Restauració. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
En cas que sigui necessari es podrà realitzar modificacions de la volumetria 
sempre i quan es mantingui la façana actual i l’ampliació respecti les 
característiques constructives pròpies de l’edifici. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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CAL CARRETER *EA.34 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’eixample - Avinguda Marià Jolonch, 9. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341857.73 Y: 4627762.06 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 2a – Zona d’eixample. 
 

                  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Edifici modernista-noucentista amb jardí particular de mitjans del segle XX. 
Estat actual  L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial i taller en planta baixa. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
En cas que sigui necessari es podrà realitzar modificacions de la volumetria 
sempre i quan es mantingui la façana actual i l’ampliació respecti les 
característiques constructives pròpies de l’edifici. 
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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CAL BALL *EA.35 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli històric – Carrer Sabateria de Dalt, 2. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342037.45  Y: 4627880.38 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context L'estructura actual de l’edifici es sustenta sobre les restes del segle XIII al 

XVI. Durant unes obres re rehabilitació recents s’han trobat unes sitges i 
restes del baptisteri que daten aproximadament del segle VIII. Es creu que la 
casa fou cremada  durant la Guerra dels Segadors (1640) ja que s’ha  trobat 
gran quantitat de substrats de cendres i carbó als fonaments. Després de la 
guerra la casa fou refeta i tornada a saquejar durant la Guerra de Successió 
(1707). El 1720 es va tornar a refer amb enderrocs de les anteriors 
estructures però només la part davantera, ja que originalment l’edifici 
arribava fins al carrer Sabateria de Baix. El 1778 la casa es va tornar a 
reformar per modernitzar-la.  
Durant la Guerra Civil (1936-39) hi van caure tres bombes (que es 
conserven) que van provocar danys a l’edifici deixant-lo inhabitable, que va 
ser restaurat per Regiones Devastadas i tornat a habitar el 1944. Durant les 
obres de rehabilitació de la façana que s’estan duent a terme actualment s'ha 
trobat molts elements de pedra original treballada que s’ha reaprofitat per a 
la reconstrucció de la façana.  
Inicialment la casa tenia un accés per un túnel al celler de la casa consistorial 
però en una de les reconstruccions el propietari no disposava de prou diners 
i va vendre el baixos. Durant la Guerra Civil van quedar inutilitzats i 
actualment, des de  l’interior de la casa només es pot accedir a la part de 
sota de la primera porxada de l’ajuntament. 

Estat actual  L’edifici està en procés de rehabilitació. 
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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CAL GASSÓ O CA L’IGLESIES *EA.36 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’eixample - Carretera de les Puelles, 2. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342075.73, Y: 4628077.06 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 2c – Zona d’habitatges unifamiliars en filera.  

Clau 6a – Zona d’espais lliures privats. 
 

                              
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Conjunt de masia, edificis annexes i jardí privat posterior. 
Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. Actualment s’està rehabilitant la 

coberta. 
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici, que és la que conserva 
les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Cal mantenir el jardí en bon estat de conservació. 
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CAL SEGARRENC *EA.37 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Mafet - Plaça de la Germandat, 1 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 340527.40 Y: 4630251.69 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1c – Zona de masies en nucli urbà. 
 

                             
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    26684 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Edifici d’estil renaixentista, dels segles XVI i XVII. Més tard, se li annexiona 

una torre de planta quadrada, feta de carreus regulars i amb petites 
obertures de mig punt en la primera planta i lobulada en la segona. Al seu 
costat hi ha una gran arcada de perfil escarser que ens condueix cap al pati 
o corral de l’edifici. 
Casa senyorial de planta rectangular subdividida en quatre plantes. La planta 
baixa està centrada per una porta amb un arc de mig punt rebaixat sostingut 
per grans carreus de pedra situats a banda i banda de la portalada, 
flanquejada per dues petites finestres reixades. La planta noble es 
caracteritza per tres finestrals balconers, de perfil rectangular, i tancades 
amb baranes de forja. Damunt de cada finestral s’hi aprecien els vestigis 
d’antigues obertures de mig punt adovellades. A la finestra central, la més 
destacable, hi ha l’escut familiar colꞏlocat a la llinda. A la tercera planta s’hi 
obren tres finestrals rectangulars més, que també s’hi observa la presència 
dels arcs de mig punt adovellats d’anteriors vestigis constructius. Sota la 
coberta hi ha l’últim pis que correspon a les golfes caracteritzades per tres 
obertures quadrangulars.  

Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. 
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici rpincipal i els edificis 
annexos, que són els que conserven les característiques arquitectòniques 
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d’interès. No es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge 
de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Cal mantenir el jardí en bon estat de conservació. Caldria 
millorar l’espai urbà de la Plaça de la Germandat. 
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CAL TORRES *EA.38 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Mafet - Carrer Major, 14 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 340484.80, Y: 4630126.91 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1c – Zona de masies en nucli urbà. 
 

                          
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Codi    29685 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Edifici d’estil barroc, construït a mitjans del segle XVIII (1773). Casa 

majestuosa i senyorial subdividida en tres nivells clarament diferenciats. La 
planta baixa està centrada per un gran portal format per una llinda de mig 
punt que al bell mig hi ha encastat l’escut amb el símbol de dos torres, 
referent al nom de la casa. L’escut està flanquejat per la data de construcció: 
1773. La segona planta està formada per cinc arcades de mig punt 
sostingudes per columnes dòriques llises en decoració. Finalment, hi ha un 
tercer pis que són les goles o el terrat, també format per cinc obertures 
adovellades de mig punt sostingudes per columnes vuitavades fetes amb 
totxanes. La teulada té ràfec i sobresurt notablement. A les bandes laterals 
de tot l’habitatge hi ha un marc motllurat com a decoració. 

Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació. Fa uns anys es va rehabilitar la 
coberta. 

Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit.  
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CAL PEIJAN *EA.39 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Mafet – Carretera, 1 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 340429.43, Y: 4630057.28 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1c – Zona de masies en nucli urbà. 
 

                                
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Conjunt de masia, edificis annexes i jardí privat posterior. 
Estat actual L’edifici està en bon estat de conservació.  
Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Cal mantenir el jardí en bon estat de conservació. 
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CAL BEPO DE ROCABERTÍ *EA.40 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Rocabertí de Sant Salvador. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 343092.30,  Y: 4633237.48 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context Conjunt format per tres cossos, dos dels quals es juxtaposen ortogonalment. 

El cos paralꞏlel el camí d’accés sembla ser el més antic. El cos que té el 
balcó i la porta d’accés hi consta la data de 1884. Durant el segle XX, s’hi 
practicaren diferents arranjaments amb maons, com el tancament 
d’obertures i amb bigues de ciment es construí la passarelꞏla i la balconada. 
Posteriorment s’arranjà i la façana principal es lligà amb ciment. 
L’estructura està formada per un conjunt de tres blocs rectangulars, dos 
d’ells integrats i amb predomini de la verticalitat tot i que l’horitzontalitat del 
cobert annex li confereix un cert equilibri. Totes les parets són de càrrega i 
de pedra irregular lligada amb morter. El mur del cos més antic encara 
mostra traces d’arrebossat. 
La façana original està orientada cap a ponent i es caracteritzava per les 
escasses i reforçades obertures de la planta i en contrast amb els grans 
finestrals dels pisos, actualment modificats. El cos integrat està orientat cap 
al sud i la característica és l’artificialitat de les obertures que contrasten molt 
fortament amb l’excelꞏlent portalada de punt rodó, de muntants i dovelles 
regulars de pedra. Hi ha una passarelꞏla construïda damunt el carrer. La 
coberta és de teula i originàriament d’una sola vessant. El cos afegit va 
possibilitar que la meitat fos de doble vessant 

Estat actual  L’edifici està en bon estat de conservació.  
Ús actual Residencial, en desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Caldria millorar l’espai urbà del llogarret. 
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 CA L’AMIGÓ DE ROCABERTÍ *EA.41 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Rocabertí de Sant Salvador. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 343073.81 Y: 4633227.73 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

            
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context És la construcció més antiga del llogarret. Al cadastre d’Agramunt, d’inicis del 

segle XVIII, es cita com a casa dispersa i única en el lloc, estava envoltada 
d’un hort i terra campa. La qualitat del parament i la porta adovellada 
demostra una antigor superior al segle XVIII. Les obres d’ampliació que se li 
feren posteriorment també són anteriors al segle XVIII. Des de llavors només 
s’hi ha fet el manteniment i durant el segle XX, alguna ampliació com la 
terrassa. Edifici paradigmàtic per la construcció clara i neta i pels llenços de 
parets de pedra regular i escairada. L’estructura és de planta rectangular, 
que si no fos per la seva integració en el conjunt mostraria un clar predomini 
de la verticalitat, cosa que remarcaria la seva potència constructiva. Aparell 
regular de pedres dels murs. Pel que fa a la façana, l’edifici de cal Piulats 
treu perspectiva a una façana molt regular, orientada cap a ponent i presidida 
per una porta d’arc de mig punt i adovellada, tot i que les peces es troben 
molt malmeses. Les obertures són escasses i de reduïdes dimensions com 
correspon a un edifici d’aquesta antigor. El sistema de coberta és de teula 
sobre crugies i a dos vessants. El carener és paralꞏlel a la façana principal i 
no hi ha ràfec. 

Estat actual Edifici deshabitat i en procés de degradació.  
Ús actual Residencial, en desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 
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Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Caldria millorar l’espai urbà del llogarret. 
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 CAL PIULATS DE ROCABERTÍ *EA.42 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de Rocabertí de Sant Salvador. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 343081.73 Y: 4633221.85 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

                    
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context La construcció inicial ha sofert diferents ampliacions i modificacions, 

especialment durant la segona meitat del segle XX. Per la tècnica i el tipus 
de construcció sembla que seria la darrera casa que es construí al nucli i 
també la més modesta. 
Construcció rural singular que contrasta per l’amplada i l’alçada. Pel que fa a 
l’estructura, tot i que es tracta de l’addició de dos cossos rectangulars, la 
planta que formen és pràcticament quadrada. Els dos cossos contrasten per 
la diferent relació entre amplada i alçada. Les parets són de càrrega i de 
pedra irregular lligada amb morter. També fou arrebossada i pintada. La 
terrassa del cos afegit equilibra un xic l’excessiva verticalitat de la façana del 
cos principal, que està orientada cap al sud. L’obertura circular sota el 
carener marca l’eix de simetria. Les obertures estan obertes i alineades a un 
lateral. A més, entre elles contrasten per diferent sistema de barana del 
balcó. La coberta és a dues aigües, pel cos principal, acabades amb petits 
ràfecs i terrassa plana. El carener és perpendicular a la façana.  

Estat actual  Edifici deshabitat i en procés de degradació.  
Ús actual Residencial, en desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Caldria millorar l’espai urbà del llogarret. 
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MASIA DEL MARTRA (ABANS TARRAGONA) *EA.43 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l'esquerra de la LV-3025. A la sortida d'Agramunt direcció Preixens 
i a la dreta del Canal d'Urgell. Partida Grumaus. 
Polígon 9, parcelꞏla 145. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340973.00 Y: 4627832.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Masia agrícola arranjada com habitatge temporer. És d'interès la netedat de 

la línia i del volum de la construcció. Destaca per la simplicitat. Ben segur 
que l'any 1891, que mostra la llinda del portal, correspon al de la seva 
construcció. Adossada a la masia hi havia un cobert, que l'esfondrà, l'any 
1944, la nevada dels set pams. Al seu lloc s'hi construí l'actual, més gran i 
funcional. Fins l'any 1965 hi visqueren mitgers. D'aquests anys és la 
ceràmica de la verge que presideix la façana. L'arranjament general i la 
pintada uniformadora són de l'any 2000. 
L’estructura és de planta rectangular, amb parets de càrrega de pedra, 
lligada amb morter, que han estat arrebossades i després pintades. La 
façana és molt regular i distribuïda a partir de l'eix de la porta i la icona. Més 
que les obertures, el que hi predomina són la horitzontalitat i el blanc llenç de 
paret. La coberta de la masia està coberta per teulada de poc pendent i a 
dues aigües, mentre que el cobert adjunt, ho està amb uralita. Ambdós 
sobresurten en forma de ràfec i els careners són paralꞏlels a les façanes. 

Estat actual L’estat global de la masia és bo.  
Ús actual Habitatge temporer. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

94 

 

MAS DEL CLOT DE BANDERA *EA.44 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta del Canal d'Urgell, a la partida Grumaus. A l'esquerra de la 
LV-3025 i al límit del terme  
Polígon 10, parcelꞏla 80. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338696.00 Y: 4627672.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context El conjunt aglomerat és el fruit d'un procés, sense planificació clara, de 

rehabilitacions, d'afegits i d'adaptacions a funcions diverses. Al cos central, 
que sembla que és de l'any 1902, se li han afegits construccions i coberts 
que no l'han respectat gens. El mateix succeeix amb els materials emprats. 

Estat actual  Presenta estat d’abandó, però està habitada. 
Ús actual Habitatge. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
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Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA CAL TALLADOR *EA.45 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l'esquerra del camí d'Agramunt a Castellserà. 
Polígon 7, parcelꞏla 5. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341209.00 Y: 4626874.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Antiga masia agrícola que l'han anat adaptant a les necessitats i funcions 

d'un habitatge actual.   
D'una antiga masia en resta, en la planta baixa, alguns llenços de mur 
paredats, convertits en espais útils com a cellers. A cal Tallador, en 
l'actualitat, hi viu la quarta generació de Ramon Solans, qui l'any 1902, com 
consta en una placa ceràmica, inicià el procés d'arranjament d'una antiga 
masia. La llinda de l'entrada del celler, que s'extragué de la porta de la 
cabana de l'hort, mostra la data de 1926. Altra data, que consta en el mur, és 
la de 1932. Miquel Solans, avi de l'actual propietari, inicià la reforma i 
l'ampliació definitiva. Les següents generacions han anat millorant-la, 
arranjant-la i acomodant-la a les necessitats de la vida moderna. La 
fisonomia actual és de l'any 1962. A més de mostrar adaptacions a la 
modernitat, manté lligams evidents amb antigues funcions, que exercí. 
Coberts i tancats per animals, però sobretot per aviram de tota mena, 
complementen i acompanyen l'edificació. 
L’estructura és de parets de càrrega de totxo i arrebossades que  delimiten 
una planta rectangular. El cos principal mostra la volumetria típica de les 
masies, però desequilibrada pel costat de ponent per l'ampliació. Al voltant 
s'han anat construint edificacions complementaries, com coberts i 
magatzems. Inicialment la façana tenia simetria, que inicialment devia 
mostrar, els arranjaments posteriors visualment l'han trencada, però sense 
estridències constructives. L'allargament cap a ponent es modula fent que les 
finestres d'aquella part s'allarguin. Totes les obertures exteriors, des de la 
porta d'accés fins els finestrals del pis, són horitzontals i racionalistes. 
Contrasten, però, amb l'obertura trigeminada, d'arcs de mig punt, que 
correspondria a les antigues golfes. Altre contrast es dóna amb la 
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contraposició dels vermellosos maons, que emmarquen el que serien els 
montants de les obertures i de les cantoneres del mur, amb el blanc intens 
de l'edifici. La coberta és de teula àrab a dues aigües. La vessant de llevant 
és més inclinada que la de ponent, com a conseqüència de la diferent 
llargada. El carener és perpendicular a la façana i el ràfec és caracteritza 
perquè és molt prim i dóna la sensació que la seva funció només és la de 
delimitar visualment la línia. 

Estat actual En perfecte estat de conservació. 
Ús actual Habitatge familiar, també lligat a l'explotació agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CA L’ESCAMPA O MASIA GINESTÀ *EA.46 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la zona sud d'Agramunt. Entre el camí de la Fuliola i la carretera 
d'Almenara, Partida Camí de la Fuliola 
Polígon 510, parcelꞏla 57 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340142.00 Y: 4625286.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Es tracta d'un edifici ben significatiu i singular, especialment per la seva 

volumetria i netedat de línies. El terreny havia format part de l'antic terme 
rural de Muntada. A la llinda de la portalada hi ha inscrita la data de 1771. 
Com la masia, alguns coberts adjacents també són del segle XVIII. 
Posteriorment s'hi anà afegint coberts nous o es feren arranjaments 
d'antigues parets amb materials nous i diferents. El darrer endreç general es 
dugué a terme l'any 1960, que és quan, davant la masia, i com es pot 
apreciar aprofitant la paret d'un anterior tancat, s'hi construí un gran cobert 
de maó, pel gra i pel material agrícola. Edifici ben simptomàtic perquè s'ha 
tingut l'habilitat o l'encert de no afegir-hi construccions que espatllessin la 
primacia de la masia. Tots els coberts són adjacents o allunyats de la casa. 
L’estructura és a base de parets de càrrega i crugies delimiten un espai 
rectangular. Les parets de la masia, i la majoria de les del conjunt, són de 
pedra lligada amb morter. Allunyat hi ha un cobert, de la primera meitat del 
segle XX, amb parets de maó. Els arranjaments més nous també s'han fet 
amb maó. 
La façana està orientada cap al sud la portalada és la base de l'eix de 
simetria. Les obertures, jerarquitzades a partir de les plantes que ocupen, 
s'equilibren amb la paret llisa. Les cantoneres i l'emmarcament de totes les 
obertures són de pedra tallada. Teulada a dos vessants, sobre fustam, que 
sobresurt el suficient per formar un ràfec. El carener és paralꞏlel a la façana. 

Estat actual Bo 
Ús actual Masia d'explotació agrària extensiva i mecanitzada 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA ISIDORI *EA.47 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Entre els camins de la Fuliola i de Castellserà i a la Partida Isidori. 
Polígon 510, parcelꞏla 68. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339631.50 Y: 4625220.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Masia del segle XVIII que, a la primera meitat del segle XX, s'ha adaptat a 

habitatge temporer i d'esbarjo. El conjunt ha estat bastit en fases diferents. A 
la llinda de la portalada d'accés hi consta la data de 1761 i a una finestra, de 
factura gòtica del pis superior, hi ha inscrita la de 1789. La part més antiga 
ben segur que és l'església, que ara la denominen de sant Isidori i que 
destaca per la singular portalada d'arc de mig punt amb grans dovelles de 
pedra. La construcció de la galeria és dels anys 20 i el parc d'escultures, 
l'aspecte més singular i plàstic del conjunt, són obres de l'artista Guillem 
Viladot de les acaballes del segle XX. 
En el conjunt de construccions hi predomina la planta rectangular. Les parets 
són de càrrega i la majoria, les antigues, de pedra amb morter, i alguna de 
pedra seca. Les de l'ampliació i del cobert nou són fetes de maó. La façana 
de la masia, orientada cap a ponent, queda totalment dominada pel pati clos 
que l'envolta. Les arcades de la galeria, del cos afegit, n'amplien la visió. Les 
cobertes totes són de teula àrab. La de la masia és de dues aigües i el 
carener, amb un penell, és perpendicular a la façana. En l'ampliació, en 
canvi, el carener és paralꞏlel a la nova façana. 

Estat actual Bo 
Ús actual Serveix de centre agrícola i possiblement també d'habitatge temporer. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS MUNTADA O MASIA BALL *EA.48 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta de la carretera LV-3231 d'Agramunt a Almenara Alta. 
Partida Mas Muntada 
Polígon 510, parcelꞏla 88 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340012.50 Y: 4624841.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

                        
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context El mas de Muntada és la masia principal que dona nom a la partida Muntada, 

que englobava la masia Isidori i la masia Ginestà o Escampa. 
La masia està documentada en documents del segle XII i ha patit diferents 
reformes en funció de les guerres i saquejos. Va ser saquejada durant les 
guerres del 1707, 1711 i 1810 ja que fou usada com a campament. Durant el 
segle XVIII va estar un temps abandonada (en estat "rònec") i fou refeta el 
1778.  
Durant les Guerres Carlines es va enderrocar la part que mira a sud i la resta 
fou cremada, per això actualment la façana és asimètrica amb el costat nord 
més llarg que el sud i encara es poden veure els fonaments de la part 
enderrocada. 
En el conjunt de construccions hi predomina la planta rectangular. Les parets 
són de càrrega i la majoria, les antigues, de pedra amb morter, i alguna de 
pedra seca.  
La masia s'alimenta d’aigües pluvials que es recullen de les faceres que 
venen de la Serra d'Almenara i que van a parar a tres basses de gran 
capacitat. La més moderna és la bassa rodona, de 1809. La finca té un trull 
de vi molt antic d' 11.000 litres de capacitat ja que fins no fa gaires anys es 
dedicava també al cultiu de la vinya i a la producció de vi. Estat actual Bo 

Ús actual Serveix de centre agrícola i d'habitatge temporer. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA ANGUETS O TEIXIDOR *EA.49 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Partida dels Aufegats, a l’esquerra del camí de la Creu 
Polígon 509, parcelꞏla 73 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338412.93 Y: 4626350.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
                           
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context La construcció inicial podria ser del segle XVIII, al que se li afegí un clos 

tancat fet de pedra. Al segle XX s’hi van fer afegits amb maó i s’amplià la 
portalada de l’era fent servir els mateixos muntants de pedra, hi apareix la 
data de 1903. Els coberts exteriors seguiren la mateixa evolució, tal com 
marquen els diferents materials constructius. A causa de defectes 
constructius, l’any 1959 s’hi feren contraforts a la paret de migjorn. El nom de 
masia Teixidor s’hi intueix escrit a la portalada xapada. 
És una masia ubicada damunt un turó, nucli d’una explotació agrícola de 
secà. L’estructura és una planta lleugerament rectangular amb clar predomini 
de la verticalitat. Les parets són de càrrega i en el conjunt hi predomina la 
pedra, principalment en les arestes cantoneres. L’ utilització del maó mostra 
les actuacions i els acabaments més recents. La façana principal, orientada 
cap a llevant, no mostra cap simetria. Les petites i irregulars obertures del pis 
contrasten amb la del portal d’accés, que té una llinda plana de pedra, que 
està trencada. En canvi, la paret i el portal que donen al pati són més 
regulars. La coberta és sobre fusta, de dos vessants, amb poc pendent i 
ràfec accentuat sobre la façana. El carener és paralꞏlel a la façana. Les 
cobertes més modernes eren fetes d’uralita. 

Estat actual L’estat global de la masia és dolent. Presenta alguns defectes constructius 
que la fan ser inestable i en perill d’enrunar-se i per aquest motiu s’ha hagut 
d’apuntalar. La paret de migjorn, la del rellotge de sol, és plena d’esquerdes 
perilloses. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA DE LA CASA NOVA *EA.50 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la zona de llevant, a la partida Almenara Baixa i a la dreta del camí 
d’Agramunt a la Fuliola. 
Polígon 16, parcelꞏla 73.  

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337522.50  Y: 4622622.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Casa de pagès estructurada per a funcions principalment agrícoles. A la 

llinda de l’antiga masia, al cos central, hi consta la data de 1798. A finals del 
segle XIX, se li adossaren dos cossos nous; un a la part sud, de la mateixa 
alçada que la masia, distingida per dos contraforts i les reduïdes obertures, i 
el segon a la part nord, en canvi, es tracta d’un cobert de menys alçada. 
Es tracta d’un conjunt d’edificis i coberts que formen un clos tancat regular, 
de considerable llargada, en el que hi predomina el bloc de l’habitatge inicial i 
els cossos que se li afegiren tots de planta rectangular. Les parets de 
càrrega són fetes de pedra lligada amb morter i pintades. La simetria de la 
façana de l’antiga masia és paradigmàtica. Les obertures estan repartides de 
forma regular i la grandària i ubicació mostren la jerarquització de les 
funcions que tenien assignades. Malgrat l’emblanquinada que volgué 
uniformar tota la façana, els contraforts, però especialment la personalitat de 
l’antiga façana és el que preval. La coberta és una teulada sobre fustam, a 
dos vessants i amb ràfec. El carener és paralꞏlel a la façana. 

Estat actual No sembla que s’utilitzi massa. El contorn i les parets més velles s’estan 
degradant i enrunant. La masia es salva perquè es poden tancar les portes 
del pati. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS TARASSÓ *EA.51 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Partida Tarasó, a la plana de l’Urgell i a la zona de ponent del terme 
municipal. 
Polígon 17, parcelꞏla 22. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 335959.00  Y: 4622954.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

                            
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Com a terme, la primera referència apareix al segle XII. Fou un castell que 

anà a parar als Templers. Al segle XVI el lloc pertanyia al Monestir de Poblet. 
L’edifici actual és del segle XVIII. A les llindes de les dues portes s’hi pot 
llegir, entre abreviacions, la data de 1799. Fou la primera propietat del Pla 
d’Urgell que es regà amb aigua del Canal, el 26 de març de 1862. A finals del 
segle XIX s’hi van realitzar construccions adjacents pels treballadors 
distingides pels ulls de bou i pel material ceràmic. Del mateix estil es 
construeixen la resta de coberts. Actualment, la finca es dedica a l’explotació 
científica i intensiva d’arbres fruiters. 
Centre d’una gran explotació agrària i fructícola. L’estructura és un cos únic 
de planta rectangular amb una relació equilibrada entre la planta i l’alçat. Les 
parets són de pedra irregular lligades amb morter, s’evidencien restes d’un 
antic arrebossat. Les quatre façanes van aparellades; les principals, la de 
llevant i la de ponent, són les que donen accés i es caracteritzen per les 
portalades i pels tres balcons del pis, les de la cara nord i sud són 
asimètriques. La composició del conjunt mostra una perfecta jerarquització 
de les parts. La coberta és una teulada a dos vessants i carener, remarcat 
per una torre quadrada a quatre aigües, perpendicular a les dues façanes 
principals. 

Estat actual Masia rehabilitada recentment. La resta d’espais, estan perfectament 
endreçats i cuidats. 

Ús actual Habitatge. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAN PIPÓ *EA.52 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Les Quadres d’Agramunt i a la dreta del Canal 
d’Urgell. 
Polígon 14, parcelꞏla 64. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339245.50  Y: 4622339.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Casa de pagès i centre d’explotació agrícola. El central és la base d’una 

antiga masia. El pas d’una agricultura de secà a una de regadiu significà 
adaptacions com ara l’increment de l’alçada i l’adossament d’un cos similar a 
la dreta. Més endavant, al 1905, se li afegí un altre cos, més alt, a la banda 
dreta. Les arcades del pati també són de la mateixa època. 
L’estructura està formada per un conjunt en forma de clos rectangular. 
També són rectangulars les plantes de l’antiga masia i la dels cossos afegits. 
Les parets de càrrega són de pedra lligada amb morter, i fou arrebossada i 
pintada a principis del segle XX. La part de la façana que correspon a la 
masia primitiva mostra una total simetria d’obertures, a partir de l’eix format 
per la portalada d’accés i pels dos balcons. Pel que fa al cos de l’esquerra 
només exterioritza una simple línia d’obertures; el de la dreta, més alt i des 
de dos vessants, mostra un potent eix d’obertures. Les cobertes són de 
teula, destaca la llarga línia del ràfec central que marca les dues vessants de 
la teulada de l’annex de la dreta. 

Estat actual No està habitat però segueix realitzant funcions agrícoles. El conjunt està 
format per un clos tancat i això es garantia pel seu manteniment. 

Ús actual Explotació agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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HORT DEL SISCAR *EA.53 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Partida del Reguer Salat. A la dreta del Canal d’Urgell i a l’esquerra 
del camí vell de Mafet.  
Polígon 2, parcelꞏla 301. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341678.25 Y: 4628324.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà 

 

 
 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Casa d’esbarjo en un ambient agrícola. Al portal d’accés a la propietat hi 

consta la data de 1879. Mostra algunes característiques constructives com la 
pedra i el maó similar a les del canal, per això es situa en l’època de 
construcció del canal. Als inicis hi visqué de forma estacional en Siscar. Cap 
a l’any 1936, va passà a altres propietaris. Després hi visqueren els mitgers i 
des de fa molts anys es troba totalment abandonada. 
Edifici de planta rectangular amb una volumetria i línia perfectament basilical; 
amb un cos central més elevat i els dos adossats, per facilitar la claror, més 
baixos. Les parets de càrrega són de pedra regular tallada i unida amb 
morter. Les cantoneres i l’emmarcament de les obertures són fetes de maó. 
Pel que fa a les façanes nord i sud hi ha mimetisme. El carener i algunes 
obertures formen l’eix de simetria. Les obertures del primer pis es 
singularitzen per les balconades, una a cada cos adossat i tres al cos central 
que formen una galeria, emmarcades per arcs de mig punt. L’obertura del 
segon pis del cos central és més modesta i les dels cossos laterals només 
s’insinuen amb un arc. El cos central és l’únic que té teulada a dues 
vessants. La dels cossos laterals és d’una sola vessant i són la continuació 
de l’anterior. El carener és perpendicular a les dues façanes. 

Estat actual Dolent. El conjunt es troba totalment deixat i no se’n té cap cura. 
S’evidencien els primers signes de descomposició, com esquerdes i 
l’enrunament de la tanca protectora 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL BORRES O MAS DEL MORA *EA.54 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta de la LV-3231 i a l'esquerra del camí de la Carrerada, 
Partida Serra 
Polígon 13, parcelꞏla 4. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338170.75    Y: 4624411.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 
 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Inicialment era un edifici de planta dedicat a l'agricultura de secà. A les 

acaballes del segle XIX se li afegí la planta que correspon al primer pis. El 
segon pis es bastí l'any 1950, any en que s'arrebossà i es pintà el conjunt per 
donar-li certa uniformitat. Als anys 70 disposava encara de trull, forn de pa i 
cisterna per a recollir l'aigua de la pluja. Fins l'any 1997 no es realitzà 
l'arranjament definitiu que integra els coberts i la masia. 
Cos principal de planta rectangular, amb parets de càrrega de pedra i de 
maó. Les construccions adjacents, més recents, estan bastides amb maó. 
Amb la resta de construccions forma un clos tancat. Les diferents 
ampliacions de l'edifici central, el deixen una mica indefinit, però cada 
ampliació ha procurat mantenir certa simetria i regularitat amb el primitiu. 
Teulada sobre fusta de poc pendent i de dues vessants. Carener paralꞏlel a 
la façana. 

Estat actual Bo. Edifici habitat pel propietari que el va modernitzant i millorant 
progressivament. 

Ús actual Casa de pagès i explotació agrària. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL MARTÍ DE LA SERRA *EA.55 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de la Serra i al costat del camí de la Carrerada. 
Polígon 12, parcelꞏla 35. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337879.25  Y: 4624759.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 

 
 

 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context És una masia del segle XVIII formada, sembla, per la conjunció de 3 cases i 

altres construccions annexes. En una capella senzilla hi ha la data de 1740. 
Hi havia viscut, fins no fa massa, tres grups familiars. El conjunt fou 
deshabitat a les acaballes del s. XX. L'edifici és el centre d'una gran pleta al 
aire lliure. El cos més alt de la masia disposa de planta i de dos pisos i una 
golfa. El cos horitzontal mostra una planta baixa, només un pis i una golfa. 
El conjunt és la conjunció de dos cossos rectangulars que s'ajunten en angle 
recte. Les parets de càrrega són de pedra lligada amb morter. La masia es 
orientada cara sud i la construcció annexa ho fa cara ponent. Les dues 
cobertes són de teula. La de la masia és de doble vessant i l'annexa ho és d' 
un sol. El carener de la masia és perpendicular a la façana. Totes les 
cobertes acaben en un ràfec per tot el perímetre. 

Estat actual Molt degradat. 
Ús actual Pleta ramadera. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS DAURADOR *EA.56 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al costat del camí del Dauradó i a la partida dels Aufegats  
Polígon 509, parcelꞏla 113. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337622.75  Y: 4625292.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 

 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Masia i explotació agrícola. En estat d'abandó però manté tota l'estructura 

típica i característica d'una casa de pagès mitjana i d'una zona de secà. Per 
la tècnica constructiva és de finals del segle XVIII. Tot i que s'hi evidencien 
retocs posteriors darrerament no s'hi ha fet cap arranjament ni manteniment 
en profunditat. En aquesta casa s'hi visqué fins després de la guerra civil. 
Disposava d'una bassa i les conduccions de l'aigua fetes de pedra molt 
interessants. 
Planta rectangular, parets de càrrega de pedra lligada amb morter. Una 
tanca i altres coberts defineixen l’espai clos de la masia. Hi queden restes de 
parets de tàpia. Façana orientada cap a ponent és de gran simplicitat i amb 
predomini de llenç de paret. Les obertures són reduïdes però distribuïdes 
jeràrquicament pel mur. Teulada de fustam, que s’enruna, de poc pendent, a 
dues vessants i amb un petit ràfec que envolta el conjunt. 

Estat actual Construcció en procés d'enrunament. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL TREPAT DE DALT *EA.57 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta de la LV-3028, d’Agramunt cap a Castellserà. 
Polígon 12, parcelꞏla 3 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 335719.00 Y: 4626430.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 
 

 

 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Terreny que pertanyia a l’antic terme de l’Aladrell. La data més antiga és 

1749 i correspon a un dintell que hi havia a la llinda de la porta d’accés de la 
masia primitiva. El 1816, segons una altra llinda, se li afegí un cos a la zona 
de ponent. La propietat fou comprada pel cabaler de cal Trepat de Baix. Des 
de llavors, s’han anat realitzant arranjaments i adaptacions molt interessants 
i respectuoses amb la construcció inicial. Hi visqueren fins a finals del segle 
XX. 
Conjunt d’arquitectura agrària al que se li ha afegit un habitatge modern i 
confortable. El nucli central és una antiga masia a la que li agregaren altres 
construccions. L’estructura és un espai rectangular està format pel cos de 
l’antiga masia ampliada, una construcció que és l’habitatge del mitger i pel 
nou habitatge. Totes les parets són de càrrega i, com a material hi predomina 
la pedra, però treballada amb les tècniques de cada època. La façana de la 
masia, orientada cap al sud, es caracteritza pel predomini de paret i pel 
contrast entre el balcó i la porta respecte les finestres. La darrera construcció 
contrasta perquè manifesta entre les arcades i l’ortogonalitat de les finestres. 
Les cobertes són de teula, la de la masia és a dos vessants i el carener 
perpendicular a la façana. La darrera construcció, també de teula, és a una 
sola vessant i estructurat a dos nivells. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Casa de pagès d’agricultura extensiva. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL TREPAT DE BAIX *EA.58 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al límit sud-est del terme municipal i a la dreta de la carretera LV-
3028, direcció a Castellserà. 
Polígon 12, parcelꞏla 2 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 334893.63 Y: 4626590.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

     
                  
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Ubicada a l’antic terme de l’Aladrell. A la llinda de la porta d’accés més antiga 

hi consta la data 1761. A partir de 1966 s’hi va fer un arranjament i ampliació 
que comportà un canvi d’orientació de la façana. La nova portalada d’accés 
s’encarà cap a ponent, mentre abans ho estava cap al sud. L’ampliació 
respectà al màxim possible les característiques de l’antiga masia. L’any 1974 
encara era habitada de forma permanent. Actualment, només s’habita de 
forma temporal. 
L’estructura és de planta rectangular, la paret de càrrega és de pedra lligada 
amb morter, amb crugies. La façana actual, orientada cap a ponent, llevat del 
portal d’accés, és de simetria i ben equilibrada respecte les obertures. La 
possible simetria de la primera façana quedà trastocada després de 
l’ampliació. La coberta és de teula, sobre fustal i a dues vessants. El carener 
és perpendicular a la façana. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Casa de pagès utilitzada com a habitatge temporal. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL SIS DITS *EA.59 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida La Serra. Prop de l’esglèsia de sant Jaume de Cal Trepat 
i al costat del camí del Mas nou. 
Polígon 12, parcelꞏla 68. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 335744.00 Y: 4625654.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 
 

 
        
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola 
Context Casa de pagès i explotació agrària de secà. Tot el conjunt, de l’any 1775 

segons la data de la llinda, ha experimentat poques modificacions. S’hi noten 
una ampliació en alçada del cos central i, també, els arranjaments amb 
materials nous, com maó i metalls, fets a la segona meitat 
Cos principal de planta quadrada que forma part d’una tanca que delimita un 
ampli especial. Parets de càrrega de pedra lligada amb morter. Tota la tanca 
està realitzada amb el mateix material. 
Façana orientada cap al sud hi predomina el mur de pedra, amb poca 
simetria i poques obertures. Teulada de dos vessants. 

Estat actual En ruïna. 
Ús actual Pleta ramadera. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  
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Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA SAN *EA.60 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al límit més oest del terme i a l’esquerra de la carretera LV-3028, 
direcció Castellserà. A la partida dels Aufegats. 
Polígon 12, parcelꞏla 11. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 333648.00 Y: 4624937.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 

 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i industrial. 
Context Construcció rural que fa les funcions d’habitatge i que fou centre d’explotació 

de la bóbila adjunta. Es tracta d’un bon exemple d’adaptació i d’explotació 
industrial d’un terreny. Resulta excel.lent que tot el conjunt de la bóbila està 
fet només amb maons vistos. L’any 1918 l’avi de l’actual propietari hi construí 
un cobert per l’herba. A continuació, s’adaptà com a masia per habitar-hi de 
forma permanent. El material argilós de la zona els portà, l’any 1928, a 
construir-hi un primer forn romà per fer teules i maons. L’actual propietari, 
l’any 1945, hi feu una ampliació de coberts a la bóbila que, per l’arribada de 
corrent elèctric, la completà amb una de més gran l’any 1963. Els anys 60 i 
70 foren de molta feina i eufòria constructora. L’any 1976, la bóbila deixà de 
funcionar. A partir d’aquest moment i en un llarg procès que finalitza l’any 
1985 es rehabilità totalment la masia i es converteix en la construcció actual. 
Tot el conjunt està totalment cuidat i endreçat. La zona industrial, tot i que 
està aturda, la mantenen amb molta dignitat. Inicialment de planta quadrada, 
fou ampliada, per la zona de ponent, amb un cos escalonat. Les parets són 
de càrrega i construïdes amb maó, arrebossades i curosament pintades. 
La façana està orientada cap al sud mostra un clar predomini de la parets 
respecte a les obertures. Aquestes són poques i irregulars en la planta baixa. 
En canvia al pis i a les golfes les finestres esdevenen més nombroses i 
regulars. La característica de la part afegida és totalment contrària: les grans 
obertures són el més característic. Per aquest motiu el conjunt de la façana 
resulta asimètric. Les teulades dels dos cossos, molt ben acabades, són a 
quatre aigües i es sostenen sobre caps de biga. Finalitzen amb ràfecs 
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pronunciats que circumden tot el perímetre. Les terrasses, en canvi, han 
estat cobertes amb uralita de plàstic transparent. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge permanent. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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ERA DEL RIPOLL *EA.61 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Almenara Alta, fora vila i a la dreta de la LV-3231 direcció Agramunt. 
A la partida D’Almenara Alta. 
Polígon 14, parcelꞏla 88. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338452.25 Y: 4622928.63 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Construcció agrícola i antic habitatge rural amb funcions principalment 

ramaderes. Degut a les readaptacions, a les que l'han sotmès, es tracta 
d'una tipologia de pleta diferent de les altres. 
Les funcions ramaderes, però, les realitza plenament. Antigament havia estat 
una era amb un habitatge pels masovers, que hi visqueren fins els anys 
seixanta. Els primers arranjaments, al cos principal, s'hi practicaren a inicis 
del s. XX. En la porta xapada de la planta hi consta la data de 1906. El 
llogarret d'Almenara Alta tenia una pleta comunal i als anys 40, els Ripoll 
decidiren tenir-ne una de particular i així s'inicià l'adaptació de l'antiga era a 
pleta ramadera. A finals dels anys seixanta s'hi afegí el cobert prefabricat 
exterior i s'amplià la portalada d'accés mantenint, però, el montants originals 
de pedra. 
Cos lleugerament rectangular que, en estar ubicat al costat d'un marge, ho 
aprofita per tenir un accés al cobert de la planta baixa i un altre, directament 
a l'habitatge. Hi ha un gran contrast entre l'equilibri de la façana del pis, 
orientada cara nord, i la verticalitat del mur de l'era. Les obertures del pis 
estan distribuïdes de forma regular, mentre que les altres, ho estan a partir 
de la funció que exerceixen. El cos principal, i totes les construccions del 
conjunt, estan cobertes amb teula i a dos vessants. Acaben amb un petit 
ràfec i el carener és paralꞏlel a les façanes. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Explotació ramadera. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS SERRALLONGA *EA.62 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Serra Llonga; a l'esquerra de la carretera d'Agramunt 
a les Puelles i envoltada per bosc. 
Polígon 506, parcelꞏla 84. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 343303.50 Y: 4629616.88 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Casa de pagès que l'han adaptat com habitatge modern. Construcció agrària 

que no ha experimentat grans variacions. Els afegits, en ser més petits i 
annexar-los a la banda de ponent, no han espatllat les relacions respecte el 
volum de la casa. El nom de Serrallonga és de gran antigor. Ja es citat al 
segle XII. En la dovella clau de l'arc de la llinda hi consta la data de 1808, 
cosa que ens evidencia que la construcció és molt més moderna. Des 
d'aquella data no s'hi ha practicat ni ampliacions ni modificacions importants. 
L'any 1975 el conjunt presentava la mateixa línia que té a l'actualitat però en 
aquell moment estava deshabitada. Desconec des de quan torna a ser 
habitada. Tradicionalment, pels agramuntins, aquest indret era el lloc de 
trobada i d'esplai del Dilluns de Pasqua. 
De planta lleugerament rectangular i amb predomini de l'alçada. Parets de 
càrrega interessants. Iniciades amb pedra regular que, a partir del pis, es 
prossegueixen amb morter de fang i pedres. La pedra regular només és 
present en les cantoneres. Les construccions annexes, adossades al cos 
principal, no entorpeixen gens la línia de la masia. 
Estructurada a tres nivells i orientada cara sud és simètrica a l'eix central. 
Només la grandària de la portada d'accés trenca el ritme inicial però, en 
canvi, s'adapta al nou ritme creat amb el primer annex. Les obertures estan 
repartides de forma regular. Teulada a doble vessant i sobre crugies. 
Sobresurt lleugerament l'edifici creant un ràfec a tot el voltant. El carener és 
paralꞏlel a la façana.  

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge permanent. 
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Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 
47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS TALLADA O FINCA JOLONCH *EA.63 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Almenara Baixa, a ponent del terme: a l’esquerra del 
camí de Tarassó a la Guàrdia. 
Polígon 15, parcelꞏla 99. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337349.00 Y: 4621111.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Sòl no urbanitzable. NU-4, Sòl de protecció preventiva 
 

 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context La masia originària correspon a la part del rellotge de sol i la ceràmica de la 

verge del Carme, s’hi llegeix la data de 1733. Més tard, durant els anys 20 
del segle XX, se li van afegir dos cossos per banda. La part més vistosa és la 
galeria dels arcs trigeminats. La darrera actuació, que es llegeix a la porta de 
ferro, és de l’any 1959. En aquest moment, es volgué uniformitzar tot el 
conjunt pintant-la de blanc.  
És una antiga casa de pagès que ha crescut frontal i linealment. El resultat 
de les ampliacions ha donat una gran planta rectangular totalment lineal. 
Parets de pedra, lligada amb morter, que posteriorment foren arrebossades 
per ser pintades. És la conjunció de dues façanes, la més antiga superada 
per la vistositat de la galeria d’arcades trigeminades sobre columnes circulars 
de la més moderna. És interessant la diferent distribució de les finestres. La 
teulada és a dos vessants i el carener paralꞏlel a la façana. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge i usos agrícoles. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS RIBÓ  *EA.64 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Almenara Alta, a l’esquerra del camí de d’Agramunt a la 
Fuliola. 
Polígon 15, parcelꞏla 14. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337623.25 Y: 4622180.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 
 

 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context La masia originària correspon a la part del rellotge de sol i la ceràmica de la 

verge del Carme, s’hi llegeix la data de 1733. Més tard, durant els anys 20 
del segle XX, se li van afegir dos cossos per banda. La part més vistosa és la 
galeria dels arcs trigeminats. La darrera actuació, que es llegeix a la porta de 
ferro, és de l’any 1959. En aquest moment, es volgué uniformitzar tot el 
conjunt pintant-la de blanc.  
És una antiga casa de pagès que ha crescut frontal i linealment. El resultat 
de les ampliacions ha donat una gran planta rectangular totalment lineal. 
Parets de pedra, lligada amb morter, que posteriorment foren arrebossades 
per ser pintades. És la conjunció de dues façanes, la més antiga superada 
per la vistositat de la galeria d’arcades trigeminades sobre columnes circulars 
de la més moderna. És interessant la diferent distribució de les finestres. La 
teulada és a dos vessants i el carener paralꞏlel a la façana. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge i usos agrícoles. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA DE LES COMES O FINCA COMES *EA.65 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de les Comes de Tarassó i a l'extrem del terme. 
Polígon 17, parcelꞏla 39. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 335009.00 Y: 4623337.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Una antiga masia, que es caracteritzava per la juxtaposició, en forma lineal, 

d'un cobert, fou readaptada per habitatge, segurament a mitjans del segle 
XX. L'adequació consistí en l'ampliació d'obertures i en la inclusió de balcons 
d'obra. El revestiment del conjunt i l'emblanquinada, així com els artificials 
ribets vermellosos de les obertures, dissimulaven l'antigor de la construcció. 
De planta rectangular, amb una equilibrada relació entre l'alçada i l'amplada. 
El cobert annex és també rectangular, amb una línia molt simple i neta. Les 
parets són de càrrega i de pedra lligada amb morter, posteriorment 
arrebossades i pintades. La façana està orientada cap al sud és d'una clara 
simetria. La rehabilitació reforçà la jerarquització de les obertures de l'eix 
central. Una característica de totes les parets, després de l'arranjament, és el 
nombre i la grandària de les obertures que s'hi practicà. Teulada a dos 
vessants, amb poca inclinació i sense ràfec. El carener es perpendicular a la 
façana. 

Estat actual En estat de degradació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA DEL PLANOI *EA.66 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A dos cents metres del llogaret de Rocabertí de sant Salvador. A la 
partida Rocamartí. 
Polígon 29, parcelꞏla 20. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 343114.48 Y: 4633074.03 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Una construcció antiga, d'un sol vessant, segurament del segle XVIII fou 

ampliada durant el s. XIX variant totalment la línia i la fisonomia. Amb 
posteritat s'hi afegiren coberts i altres edificacions. L'arranjament que 
pretengué donar unitat al conjunt es realitzà, per la data que hi ha tallada a la 
pedra, l'any 1928. El darrer arranjament sobretot pel que fa als coberts deu 
ésser de l'any 1999, segons està grafiat en el morter de ciment. L'any 1981 
encara era habitada. 
L'actual edifici i tot el conjunt mostren plantes rectangulars. Les parets són 
de pedra lligada amb morter i posteriorment arrebossades amb morter de 
ciment. La façana està orientada cap al sud i es caracteritza per la manca de 
simetria, singularitat que ja evidenciava la primera construcció. Les 
obertures, de reduïdes dimensions, estan repartides de forma irregular i el 
ràfec de la coberta acaba d’evidenciar la irregularitat del conjunt. La coberta 
de la masia és de teula a dos vessant però amb una considerable 
desproporció de llargada. El carener és perpendicular a la façana. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Funcions agrícoles. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MAS D’EN PALAU *EA.67 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Rocabertí de Sant Salvador. A la part nord del terme municipal, 
tocant al camí d’Oliola, a la partida del Serrat Gros. 
Polígon 27, parcelꞏla 17. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 343841.98 Y: 4634312.53 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 
 

       
                

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Tot i que el Mas d'en Palau és del segle XVIII, ben segur que el seu origen 

s'ha de situar uns segles abans. El topònim és d'origen romànic i indica que 
es tractava d'un indret, ubicat al costat d'una via important, on es cobraven 
alguns impostos. A la llinda del portal d'accés a la masia hi ha la data de 
1764. En la portalada d'accés al pati i al balcó hi ha la data de 1839. 
Aquestes referències ens delaten diferents etapes de construcció. Durant el 
segle XX s'ha arranjat i s'hi ha fet alguna ampliació però s'han mantingut el 
elements essencials. Només la terrassa mostra algun desperfecte. 
Conjunt de construccions annexes a la principal en les que hi predomina la 
planta rectangular. Les parets són de càrrega de pedra irregular lligada amb 
morter o fang. Les parets de la masia principal estan revestides amb ciment. 
La façana principal està orientada cap al sud però l'accés a l'habitatge es fa 
a través de la terrassa orientada cap a ponent. La simetria es desgavella per 
la verticalitat d'una sola finestra per l'ampliació de les golfes i sobretot perquè 
la porta d'accés ha estat cegada i el seu lloc l'ocupa les restes d'una premsa 
de pedra pel vi. El sistema de coberta és de teula i el cos principal és a dues 
aigües, però el cos afegit darrera fa que un vessant es perllongui. 

Estat actual Ben cuidada, en general es veu sòlida i ferma i se'n té bona cura. 
Ús actual Funcions agrícoles i habitatge temporer. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA ALBAREDA *EA.68 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta de la carretera C-14, d'Agramunt, direcció Mafet. 
Polígon 2, parcelꞏla 116. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340727.00 Y: 4629476.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 
 

         
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context No es disposa de cap data però s'hi nota que era una antiga masia de parets 

de pedra, amb el temps fou ampliada i rehabilitada emprant materials més 
moderns com maons i fou arreglada definitivament durant la segona meitat 
del segle XX. 
Planta rectangular de parets de pedra. Una tanca de pedra, amb portalada, 
tancava l'espai de l'era. Les construccions, afegides posteriorment, són de 
maó. Orientada cap a llevant, l'eix de simetria el formen les tres obertures 
centrals. Tot el front que dona a la carretera resulta irregular a causa dels 
afegits i accions posteriors que se li practicaren. L'artificialitat de l'arrebossat 
i del pintat contrasta amb la naturalitat de la part que no n'està. Teulada de 
doble vessant, de poca inclinació, amb un ràfec que envolta tota la 
construcció. El carener és perpendicular a la façana. 

Estat actual Externament es veu en bon estat i endreçada. 
Ús actual Deshabitada. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  
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Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA SOT DEL PERA *EA.69 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Partida dels Sots, a la dreta de la LV-3025 i prop del riu Sió i de 
Preixens. 
Polígon 1, parcelꞏla 108. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339054.25 Y: 4628564.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

 
               

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Antiga masia adaptada, durant el segle XX, com habitatge temporer i finca 

d'esbarjo. Pot servir de mostra de readaptació funcional d'una antiga masia. 
A una masia primera, a la llinda s'hi intueix la data de 1878. Al lateral de la 
dreta, l'any 1950 se li afegí i espai com habitatge modern, amb parets de 
pedra i incomprensiblement dissimulada. Amb posteritat, a l’esquerra se li 
afegí un cobert. Tot i que, a inicis de la segona meitat del segle XX, amb 
l'arrebossat i la pintura es volgué integrar les tres construccions, la 
descomposició de l'arrebossat deixa veure l'antiga construcció.  
Planta rectangular amb parets de pedra relligada amb morter. En el volum de 
la masia original hi predomina la verticalitat. Els cossos afegits són de paret 
de maó arrebossada amb ciment i tot el conjunt pintat de blanc, que, en un 
excés, els portà a pintar també la pedra. Tot el conjunt està orientat cap a 
llevant. Amb l'ampliació d'una de les finestres la façana de la masia ha 
perdut la simetria inicial. És singular el fet que la planta només disposi de 
l'obertura de la porta d'accés. Les façanes del cobert i de l'habitatge modern 
annexes estan adaptades a la funció que realitzen. Les cobertes de la masia 
i del cobert són de teula i a dues vessants. La de l'habitatge és a un sol 
vessant. Dos dels careners són perpendiculars a les façanes. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge.  
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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MASIA MARRUGAT *EA.70 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta de la LV-3025, d'Agramunt cap a Preixens. Partida les 
Planes. 
Polígon 1, parcelꞏla 176. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340668.25 Y: 4628286.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 
 

 
     
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context Una masia no massa antiga, evidencia com amb el temps se li han anat 

afegint una sèrie de construccions que han repercutit fortament en la seva 
definició i visió. En un cartell de fusta, sobre el balcó, encara s'hi pot llegir 
"canal d'Urgell, pago en metàlico". Era per la utilització de l'aigua del canal. A 
l'any 1974 s'utilitzava com a granja i s'hi visqué fins els anys noranta. 
Planta lleugerament rectangular. Volum amb predomini de la verticalitat. 
Parets de càrrega de pedra lligada amb morter. La majoria dels afegits i 
acabats estan fets amb totxo. L'eix de simetria s'inicia en la punta del carener 
i es segueix per la distribució paralꞏlela de les obertures. El trenquen les 
dimensions del portal d'accés i de la balconada amb barana. Teulada de poc 
pendent i de dues aigües. El carener és perpendicular a la façana. La torre 
quadrada que sobresurt de la coberta li dona personalitat. 

Estat actual Deshabitada i bastant degradada. 
Ús actual Explotació agrícola 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
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Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CAL LLUÍS DEL FREIXES *EA.71 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Fora vila de Mafet i al costat del camí d'Agramunt. Partida les Eres. 
Polígon 505, parcelꞏla 71. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340632.34 Y: 4630041.09 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva 

 

       
                 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 - Parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial i agrícola. 
Context La construcció antiga és significativa d'una forma de construir a inicis del 

segle XX. L'arranjament i l'adaptació posteriors han esdevingut, també aquí, 
una constant com en moltes altres masies de la zona. Malgrat que a l'era hi 
ha una pedra amb la inscripció de 1875, es tracta d'una construcció feta tres 
generacions enrere. Es construí seguint l'esquema de les masies. L'any 
1950 es realitzà la darrera modificació que consistí en canviar l'orientació de 
la casa fent una façana de pedra vista, cara sud. 
De planta rectangular molt allargada. Parets de càrrega de totxo 
arrebossades i pintades. Hi resta però algun llenç de paret de pedra d'alguna 
antiga construcció. La façana de la primera masia està orientada cap a 
ponent i mostra un desequilibri entre les obertures del pis, amb les de la 
planta i la gola. El fris que separa els nivells dels pisos incrementa 
l'horitzontalitat de la construcció. La nova façana resulta més regular en la 
forma i en el volum però les obertures, molt contrastades, són totalment 
irregulars i asimètriques. L'altra característica és que està totalment 
arrebossada amb pedra. El sistema de cobriment és sobre crugies, molt 
allargat, sense ràfec i amb molt poca inclinació. El carener és perpendicular 
a la primitiva façana i paralꞏlel a la nova. 

Estat actual Bo. 
Ús actual Habitatge 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal que no perdi la coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la 
construcció original, d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals i tots aquells 
elements singulars que tinguin un valor espacial i artístic com ara vestíbuls, 
escales, sales nobles, etc.  

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis amb valor arquitectònic (l’edificació principal i les 
edificacions auxiliars construïdes amb materials tradicionals) només es 
permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Als espais interiors que tinguin interès arquitectònic només es permetran 
actuacions de restauració i consolidació que no els malmetin, perjudiquin ni 
desvirtuïn. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, elements escultòrics, paviments, murs de pedra, etc. 
La resta de l’edifici podrà ser afectat per actuacions de rehabilitació, sempre 
que mantinguin o revalorin els esmentats elements d’interès. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 
Per dur a terme una actuació integral caldrà presentar una proposta on 
s’ordeni adequadament el conjunt i es garanteixi la revalorització de la masia 
principal.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis que formen part de la masia. 
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CABANA DE VOLTA 1 *EA.72 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Prop de la partida del Clot de Bandera, a l’esquerra de la carretera 
LV-3025, d’Agramunt direcció Preixens. 
Polígon 509, parcelꞏla 73 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337188.00 Y: 4626342.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta exempta, construcció interessant i específica que s’adapta 

al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. Construïda de pedra lligada amb morter i la seva funció era 
agrícola. Estructuralment està formada per dos contraforts laterals de blocs 
de pedra que delimiten la base rectangular. Aquests suporten la pressió de la 
volta adovellada, que també s’insinua a la façana. A l’interior, amb posteritat, 
per raons d’utilitat, fou compartimentat. Pel que fa als elements 
arquitectònics, la volta n’és l’element principal, feta amb pedres mínimament 
tallades. La coberta és de terra. La porta d’accés, una mica desplaçada de 
l’eix, és adintellada i emmarcada amb blocs de pedra tallada.. 

Estat actual En bon estat malgrat el desús. Les característiques constructives la fan molt 
sòlida i el seu manteniment no és ni desmesurat ni costós. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  
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Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 2 *EA.73 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida del Camí de la Creu, a l’esquerra del camí vell de 
Balaguer.  
Polígon 509, parcelꞏla 63 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338350.17 Y: 4626898.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia 

de construcció agrària molt específica. Una característica és que la meitat de 
la cabana es troba dins del marge. Estructuralment és de base rectangular, 
amb dues parets laterals que fan de contrafort o estrep. Sobre aquestes 
parets, a partir de la línia d’arrencament, és sustentada la volta feta amb 
dovelles escairades de forma trapezoidal. Com a elements arquitectònics, cal 
destacar la porta d’accés que és arquitravada amb un dintell d’una sola peça 
de pedra i dos brancals fets amb grans blocs de pedra. Dos murs laterals, de 
pedra, acompanyen part de la cabana fins a trobar el marge. La coberta és 
de terra i de pedra o lloses i s’insinuen dues vessants. L’orientació de l’eix de 
la volta és cap a l’est. La situació de la porta està centrada. També disposa 
d’una única habitació amb menjadora, fumera i penjador. 

Estat actual Tot i estar en desús es conserva bé l’estructura, és solida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
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Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 3 *EA.74 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida dels Ofegats, a l’esquerra del camí vell de Balaguer. 
Polígon 509, Parcelꞏla 81. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337192.00 Y: 4626344.37 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Formada per una sola habitació, amb fumera i 
menjadora. L’orientació de l’eix de la volta és al sud i la posició de la porta és 
al centre. 

Estat actual Tot i estar en desús es conserva bé l’estructura, és solida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 4 *EA.75 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Trepat de Dalt 
Polígon 12, Parcelꞏla 25 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 336216.45 Y: 4626005.54 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita una part del marge per a inserir-s’hi, 
amb una única habitació, amb fumera, penjador i menjadora. L’orientació de 
l’eix de la volta és al sud i la posició de la porta és al centre. A pocs metres, a 
la mateixa riba, hi ha els vestigis d’un antic aixopluc, actualment enderrocat. 

Estat actual Tot i estar en desús es conserva bé l’estructura, és solida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
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CABANA DE VOLTA 5 *EA.76 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la serra d’Almenara, partida Serra. 
Polígon 12, Parcelꞏla 41 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 336600.75 Y: 4624119.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000. 
 
 

 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Formada per una sola habitació, amb penjador i 
menjadora. L’orientació de l’eix de la volta és sud-nord. Actualment la porta 
de la cabana està tapada. 

Estat actual Dolent. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

159 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
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CABANA DE VOLTA 6 *EA.77 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida dels Aufegats, prop de Cal Daurador. 
Polígon 509, Parcelꞏla 115. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337877.09 Y: 4625291.12 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi, 
amb una única habitació, amb fumera, penjador i menjadora. L’orientació de 
l’eix de la volta és al nord i la posició de la porta és al centre. 

Estat actual Malgrat que està en desús, es conserva bé estructuralment perquè és sòlida 
i estable. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

162 

 

CABANA DE VOLTA 7 *EA.78 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Partida de la Serra  
Polígon 12, Parcelꞏla 68. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 335513.12 Y: 4625464.67 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa natura 
2000.. 
 

 
  
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi, 
amb una única habitació. L’orientació de l’eix és al sud i la porta està 
centrada. 

Estat actual Malgrat que està en desús, es conserva bé estructuralment perquè és sòlida 
i estable. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
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CABANA DE VOLTA 8 *EA.79 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Partida de la Serra  
Polígon 13, Parcelꞏla 32. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337460.86 Y: 4623294.70 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000.. 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. La posició de la porta és lateral. 

Estat actual Malgrat que està en desús, es conserva bé estructuralment perquè és sòlida 
i estable. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
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CABANA DE VOLTA 9 *EA.80 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Camí de la Creu. 
Polígon 509, Parcelꞏla 37 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338619.18 Y: 4627038.16 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi, 
amb una única habitació amb fumera i penjador. La teulada està inclinada i 
amb una obertura rectangular per airejar l’estança.  

Estat actual Malgrat que està en desús, es conserva bé estructuralment perquè és sòlida 
i estable. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

167 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 
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CABANA DE VOLTA 10 *EA.81 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats. 
Polígon 509, parcelꞏla 128 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337482.78 Y: 4625996.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi, 
amb una habitació única i que disposa de menjadora. L’orientació de l’eix de 
la volta és a l’est i la posició de la porta és centrada. 

Estat actual Estat força de deteriorat. L’antic llindar de pedra ja no hi és i al seu lloc hi ha 
una biga de pretensat que fa la funció de la llinda que està en mal estat de 
conservació. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
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CABANA DE VOLTA 11 *EA.82 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats. 
Polígon 509, parcelꞏla 72 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337923.03 Y: 4625963.99 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi. 
Actualment hi ha una nova edificació feta damunt de la part davantera de la 
cabana. 

Estat actual En abandó. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 12 *EA.83 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats. 
Polígon 509, parcelꞏla 86 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337970.03 Y: 4625808.24 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La cabana està recolzada lateralment en un marge, amb una 
única habitació, disposa de menjadora i penjador. L’orientació de l’eix de la 
volta és al sud i la posició de la porta és lateral. 

Estat actual Es conserva bé l’estructura, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 13 *EA.84 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats. 
Polígon 509, parcelꞏla 116 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338153.00 Y: 4625261.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícolaContext Cabana de volta aïllada, una construcció 
interessant i específica que s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Construcció d’una sola habitació, disposa de fumera, menjadora i 
penjador. L’orientació de l’eix de la volta és de sud-nord. Es tracta d’una cabana amb la porta lateral 
que posteriorment va guanyar més alçada aixecant les quatre parets, enderrocant el sostre de la 
volta i construint un sostre de teula rectangular i inclinat. 
Estat actual Dolent. La teulada està ensorrada, només queden en peu les quatre parets 

laterals. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 14 *EA.85 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats. Al camí de la Parra. 
Polígon 509, parcelꞏla 77 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338356.12  Y: 4625250.22 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Construcció d’una sola habitació, disposa de 
fumera, menjadora i penjador. L’orientació de l’eix de la volta és de sud-nord. 
Cabana amb porta lateral que divideix es divideix en el seu interior en dues 
parts ben diferenciades mitjançant una columna que fou reconstruïda 
posteriorment. La part més gran era pel bestiar i la més petita per les 
persones. Destaca una pedra tallada en forma de ganxo, segurament per a 
lligar el bestiar. 

Estat actual Conserva bé l’estructura, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 15 *EA.86 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats.  
Polígon 509, parcelꞏla 77 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338376.75 Y: 4625307.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Construcció amb contraforts i una única habitació 
que disposa de fumera, menjadora i penjador. L’orientació de l’eix de la volta 
és sud-nord i la posició de la porta és lateral. 

Estat actual Molt dolent. Sostre ensorrat. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 16 *EA.87 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Los Aufegats.  
Polígon 509, parcelꞏla 89 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338287.75 Y: 4625805.88 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta aïllada, una construcció interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. Construcció d’una sola habitació amb fumera, 
menjadora i penjador. L’orientació de l’eix de la volta és sud i la posició de la 
porta és centrada. S’amplià amb un curiós departament construït davant la 
façana, actualment només en queda una paret sencera però s’aprecia prou 
bé aquesta construcció. 

Estat actual Es conserva bé l’estructura de la cabana principal, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 17 *EA.88 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al camí dels Aufegats, Partida Clot del Burrech. 
Polígon 510, parcelꞏla 36 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339179.00 Y: 4626233.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi, 
consta de dues habitacions i disposa de menjadora i penjador. L’orientació 
de l’eix de la volta és sud i la posició de la porta és centrada. El sostre 
compta amb quatre bigues de formigó que substitueixen a la volta antiga. Tot 
el sostre es troba en mal estat. 

Estat actual Dolent. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 18 *EA.89 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí dels Aufegats  A la partida de la Torre Badasa. 
Polígon 510, Parcelꞏla 14 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339666.50 Y: 4626848.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta situada dalt d’un petit turó que compta amb unes escales 

per arribar a l’entrada, una construcció interessant i específica que s’adapta 
al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi i 
disposa d’una habitació amb fumera, menjadora i penjador. L’orientació de 
l’eix de la volta és sud i la posició de la porta és centrada. És una cabana 
restaurada interiorment, molt sòbria i sense massa elements al seu interior.  

Estat actual Conserva bé l’estructura, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 19 *EA.90 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida del Clot de Burrech. 
Polígon 510, Parcelꞏla 19 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340176.19 Y: 4626606.18 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. La construcció aprofita un tros de marge per a inserir-s’hi i 
disposa d’una habitació amb fumera, menjadora i penjador. L’orientació de 
l’eix de la volta és nord i la posició de la porta és centrada. Es troba aixecada 
per 50cm del pla de la finca, en un replà terrós. 

Estat actual La façana exterior està esquerdada de dalt a baix pel costat esquerra de la 
porta. La part posterior està recolzada sobre una riba que ha cedit i ha deixat 
al descobert la part posterior de la cabana. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
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Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 20 *EA.91 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida del Clot de Burrech. 
Polígon 510, Parcelꞏla 19 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340258.94 Y: 4626554.68 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció interessant i específica que s’adapta al 

paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria d’aquestes 
construccions. Construcció que utilitza un tros de marge per inserir-s’hi i 
disposa d’una habitació amb fumera, menjadora i penjador. L’orientació de 
l’eix de la volta és nord i la posició de la porta és centrada. 

Estat actual Dolent. El problema més greu és l’esquerda a la llinda. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 21 *EA.92 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Masia Isidori. 
Polígon 510, Parcelꞏla 93 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339135.62 Y: 4625055.35 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, una construcció agrària interessant i específica que 

s’adapta al paisatge, fou durant el segle XIX que es bastiren la majoria 
d’aquestes construccions. La construcció està mig inserida en el terreny i 
disposa d’una habitació amb fumera, menjadora i penjador. L’orientació de 
l’eix de la volta és nord-sud i la posició de la porta és lateral. 

Estat actual Mitjà. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 22 *EA.93 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Masia Isidori. 
Polígon 510, Parcelꞏla 94 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339550.93 Y: 4624955.46 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX, possiblement de 1867. Es 

tracta d’una tipologia de construcció agrària molt específica, un tipus de 
construcció és interessant i específica que s’adapta perfectament al paisatge. 
La construcció aprofita el marge per inserir-se en el terreny i disposa d’una 
sola habitació amb fumera, menjadora i penjador. L’orientació de l’eix de la 
volta és nord-sud i la posició de la porta és lateral. 

Estat actual Bo. Es conserva bé l’estructura, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 23 *EA.94 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de la Serra. 
Polígon 511, Parcelꞏla 66. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341348.00 Y: 4624744.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia 

de construcció agrària molt específica, és un tipus de construcció interessant 
i específica que s’adapta perfectament al paisatge. La cabana aprofita el 
marge per inserir-se en el terreny, la posició de la porta és centrada. 

Estat actual Bo. Es conserva bé l’estructura, és sòlida i estable. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 24 *EA.95 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de la Serra. 
Polígon 511, Parcelꞏla 40. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340490.00 Y: 4625100.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia 

de construcció agrària molt específica, és interessant i s’adapta perfectament 
al paisatge. La cabana aprofita el marge per inserir-se en el terreny. 

Estat actual Dolent. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 25 *EA.96 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de la Serra. 
Polígon 511, Parcelꞏla 15. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341942.50 Y: 4625455.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta mig inserida en el terreny, una construcció pròpia del segle 

XIX. Una tipologia de construcció agrària molt específica i interessant que 
s’adapta perfectament al paisatge. 

Estat actual En ruïna. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE VOLTA 26 *EA.97 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de la Serra. 
Polígon 511, Parcelꞏla 29. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341635.25 Y: 4625927.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-4, Sòl de protecció preventiva. 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX. Una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. La cabana aprofita un marge lateral i es troba mig inserida en el 
terreny, la porta d’accés està centrada. 

Estat actual En bon estat de conservació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CABANA DE LA BASSA DEL GALL  *EA.98 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la Partida del Bosch. 
Polígon 505, Parcelꞏla 11. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341179.25 Y: 4631298.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Cabana de volta, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia 

de construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta 
perfectament al paisatge. La cabana aprofita un marge per inserir-se en el 
terreny, la porta d’accés està centrada. Forma part d’un conjunt de la bassa 
del Gall i hort tancat amb parets de pedra seca. 

Estat actual En bon estat de conservació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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AIXOPLUC 1 *EA.99 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Dalt d’un tossal, al sud-est de la Serra d’Almenara mirant cap al sud. 
Partida La Serra. 
Polígon 12, Parcelꞏla 37 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 336815.75 Y: 4624327.75 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1 , Sòl inclòs en el PEIN o Xarxa natura 2000. 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Aixopluc, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. Aixopluc de grans dimensions de pedra calcària, es troba 
encaixat per la part posterior a la pendent del tossal, hi destaca una 
finestreta a la paret occidental. 

Estat actual En ruïna. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’aixopluc i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

203 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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AIXOPLUC 2 *EA.100 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la serra d’Almenara. . Partida La Serra. 
Polígon 13, Parcelꞏla 25 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337142.00 Y: 4623651.63 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1 , Sòl inclòs en el PEIN o Xarxa natura 2000. 

 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Aixopluc, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. Aixopluc de grans dimensions de pedra calcària, es troba 
encaixat per la part posterior a la pendent del tossal. 

Estat actual Dolent. Presenta greus problemes estructurals per enfonsaments en el 
sostre. 

Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’aixopluc i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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AIXOPLUC 3 *EA.101 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la serra d’Almenara. . Partida La Serra. 
Polígon 13, Parcelꞏla 56 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 337868.50 Y: 4623731.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1 , Sòl inclòs en el PEIN o Xarxa natura 2000. 
 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Aixopluc, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. Aixopluc de grans dimensions, recolzat posteriorment amb un 
contrafort. 

Estat actual Dolent. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’aixopluc i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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AIXOPLUC 4 *EA.102 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Situat sota un dels bancals del tossal al Pilar d’Almenara. Partida La 
Serra. 
Polígon, 14, Parcelꞏla 1 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338967.00 Y: 4624270.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   CLAU NU-1 , Sòl inclòs en el PEIN o Xarxa natura 2000. 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Aixopluc, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. Aixopluc de petites dimensions, endinsat a la riba i força cobert 
per la terra que amb el temps s’ha anat disposant al sostre. 

Estat actual Bo. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’aixopluc i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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AIXOPLUC 5 *EA.103 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A lo camí de la Parra. Partida dels Aufegats 
Polígon 509, Parcelꞏla 76 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338934.50 Y: 4626399.50 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió . 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Aixopluc, construcció pròpia del segle XIX. Es tracta d’una tipologia de 

construcció agrària molt específica, interessant i que s’adapta perfectament 
al paisatge. Aixopluc de petites dimensions. 

Estat actual molt dolent. Conserva la part frontal però el sostre i l’interior estan ensorrats. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que forma part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineix el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’aixopluc i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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CONSTRUCCIÓ RURAL *EA.104 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord-est del nucli de les Puelles. 
Polígon 507, parcelꞏla 28. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 344717.68  Y: 4629364.17 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà 

 

                  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Construcció rural. 
Estat actual Abandonat, en procés de degradació. 
Ús actual Sense ús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal d’evitar un procés de degradació. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes, la volumetria i les 
cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, paviments, murs de pedra, etc. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars, corrals i granges que no tinguin interès arquitectònic. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu voltant no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis. 
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PONT DE FERRO *EA.105 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la cruïlla entre el Canal d’Urgell i el riu Sió. A la partida de la 
Colomina, a la sortida d’Agramunt i a l’esquerra de la carretera               
LV-3028. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341099.75, Y: 4627687.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau  - Sistema hidrogràfic. 

 

                  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    40532 
Nivell de protecció  Nivell 2 – Conservació 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 4235-I per Acord 

del Pla de l’Ajuntament d’Agramunt de 28/12/2011. 
Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context Construcció de finals del segle XIX, de l’any 1876. Exemple de l’arquitectura 

del ferro. Aquest pont va substituir un pont-aqüeducte de pedra de set ulls 
que es va endur la rubinada de Santa Tecla del 23 de setembre de 1876. La 
construcció d’aquest pont es va encarregar a la Maquinista Terrestre i 
Marítima i l’enginyer responsable de l’obra fou Josep Maria Cornet i Mas. 
Símbol de progrés i modernització. 
El pont passa per damunt del Canal d’Urgell i serveix per salvar la diferència 
entre la llera del canal i la del riu Sió. El pont està format per una gran biga 
caixa d’acer i formigó de tres trams, sostinguda per dos grups de tres pilars 
de formigó revestits amb planxes d’acer. 
La tipologia del pont és realitzat amb mòduls de ferro prefabricats, obra 
d’enginyeria. El seu repertori forma no té res a veure amb estils 
arquitectònics. La seva estructura consisteix en una canalització plana feta 
amb peces prefabricades. En ser suportat per uns pilons tan baixos que fan 
incrementar la sensació de pesadesa però també n’augmenta la seguretat. 
Els elements arquitectònics són tot externs, horitzontalitat i sense arcs. És un 
espai o pas rectangular de ferro que permet una fluida circulació de l’aigua. 

Estat actual L’aqüeducte està en bon estat de conservació. L’any 2014 es van realitzar 
obres per ampliar-ne la capacitat hidràulica. 

Ús actual Infraestructura hidràulica. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
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que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un aqüeducte singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 

Tipus d’intervenció Es conservarà íntegrament el pont original. 
 Es podran fer obres d’ampliació del canal i de modernització de les 

instalꞏlacions sempre i quan respectin la construcció original i no interfereixen 
en la concepció espacial de l’element. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al voltant del pont no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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PONT ROMÀNIC O PONT DE PEDRA *EA.106 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli d’Agramunt, a l’Avinguda Catalunya. 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341883.75, Y: 4627619.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau  - Sistema hidrogràfic. 

 

                  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    30471 
Nivell de protecció  Nivell 2 – Conservació 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 8076-I per Acord 

del Ple de l’Ajuntament d’Agramunt de 30/04/2015. 
Valor històric, urbanístic, arquitectònic i paisatgístic. 
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context Construcció dels segles XIII – XIV. El pont manté intacta la seva primitiva i 

poderosa estructura. Encara que se li ha atribuït origen romà, probablement 
es tracta d’una obra medieval. Es tracta d’un pont de dos arcs sobre el riu 
Sió, molt ample i tot de pedra. Es tracta d’un pont amb dos ulls idèntics 
format per dues grans arcades apuntades, rebaixades, les quals són unides 
per un tallamar divisori, de forma triangulars, el qual li confereix una forma 
irregular. Està format per carreus de pedra, mitjans i petits, perfectament 
tallats de forma regular i disposats a filades. Com a coronament del pont hi 
ha una cornisa composta per grans maons de pedra rectangulars, de grans 
dimensions, disposats horitzontalment.  

 L‘any 2013 es va construir una passarelꞏla per a vianants paralꞏlela al pont 
per resoldre la circulació rodada i l’any 2017 es va enderrocar una 
claveguera que tapava un dels ulls del pont i es va urbanitzar per tal que fos 
accessible a peu quan el nivell de l’aigua fos baix. 

Estat actual L’estructura del pont està en bon estat de conservació, tot i que s’observen 
algunes esquerdes que pressuposen que s’està obrint cap als laterals, i la 
pedra està molt desgastada. 

Ús actual  Infraestructura hidràulica. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades a l’entorn immediat de la masia. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un pont singular que cal protegir per tal que no perdi la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original. 

Tipus d’intervenció Es conservarà íntegrament el pont original. 
 Es podran fer obres de rehabilitació i de substitució del ferm sempre i quan 

respectin la construcció original i no interfereixen en la concepció espacial de 
l’element. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al voltant del pont no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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SAFAREIGS *EA.107 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord de la vila, als afores de la població - Carrer Safareigs, 12  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341789.26, Y: 4628289.45 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 
 

                                           
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BCIL Bé cultural d’interès local 
Codi    42208 
Nivell de protecció  Nivell 2 – Conservació 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 6783-I per Acord 

del Ple de l’Ajuntament d’Agramunt de 3/10/2013. 
Valor històric i arquitectònic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública  
Context La construcció dels safareigs es realitzà l’any 1882 per ordre de l’Ajuntament 

d’Agramunt. L’any 1924, es construí el safareig per rentar la roba dels 
malalts i la teulada que cobria part dels safareigs grans. S’utilitzaren fins als 
anys 70, a partir d’aleshores quedaren en desús. Als anys 90 sorgí l’interès 
de recuperar-los i el 2003 se’n feu la restauració. 
Els safareigs d’Agramunt estan formats per una font central de caràcter 
monumental que distribueix aigua a dues grans piques de pedra picada en 
forma d’U. Una s’utilitzava per rentar  i l’altra per esbandir. La font està 
inspirada en el llenguatge arquitectònic clàssic d’inspiració barroca. La forma 
recorda a un frontó amb volutes als costats i coronat per un pilar amb una 
esfera a la part superior. La composició és totalment simètrica. A la part 
central hi ha tres canelles, a damunt l’escut d’Agramunt amb la data 1882 
emmarcada i envoltada per una decoració curvilínia. A cada banda de la font 
hi ha unes piques rectangulars que subministren aigua a les grans piques en 
forma d’U. Hi ha un cobert al mig, fet de columnes de ferro colat, 
encavallades de fusta i amb teulada metàlꞏliques. 

Estat actual Actualment la construcció està en bon estat de conservació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservaran íntegrament els safarejos. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 
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Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar l’espai urbà que envolta els safareigs i millorar-ne l’accés. 
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CISTERNA DEL CONVENT *EA.108 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’extrem més oriental del nucli antic, a la part sud-est del turó del 
Convent. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342354.15   Y:4627924.99  
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V1 - Sistema de parcs i jardins públics 
 

               
                                              
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva 

fins que no es faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català. 

Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública – semipública. 
Context Construcció dels segles XVII – XVIII. El 1624 es colꞏlocà la primera pedra del 

convent. Es tracta de l’únic vestigi  (ocult sota terra i sense accés) religiós 
que queda de l’edifici del Convent de Sant Francesc dit també Colꞏlegi de 
Sant Bonaventura, que va desaparèixer amb la desamortització de 
Mendizábal el 1836. Localitzada l’any 2002. 
La cisterna formava part de les instalꞏlacions pròpies de tots els edificis 
d’aquestes característiques. Ubicada sota el claustre del convent, té una 
grandària d’11,3 metres d’alçada i 14 metres de diàmetre. La base està 
excavada en la mateixa roca de sauló formant un vas cilíndric d’uns 60cm 
d’alçada. A partir de la base s’afileren els carreus de pedra molt ben tallats i 
rejuntats. L’any 2014 es va realitzar obres per adequar l’accés a l’interior i 
fer-la visitable. 

Estat actual La cisterna està en bon estat de conservació. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la cisterna. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar l’espai urbà del parc del Convent i millorar-ne l’accés. 
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POU DE GEL *EA.109 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’extrem més oriental del nucli antic, a la part nord-oest del turó del 
Convent. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342315.79, Y: 4627971.58 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V1 - Sistema de parcs i jardins públics 
 

                                   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria BCIL Bé cultural d’interès local . 
Codi    30870 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 1099-I per Acord 

del Ple de l’Ajuntament d’Agramunt de 26/1/2006. 
Valor històric i arquitectònic 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública – semipública. 
Context Obra popular. Documentat des d’inicis dels segle XVIII, l’any 1706 els paers 

agramuntins es valien d’un proveïment extern de neu per a les necessitats 
locals. Al 1716 hi ha constància que la taverna que expedia el gel produïa 
uns ingressos per a la vila de 150 lliures. A l’arxiu parroquial conservat a la 
Seu d’Urgell, hi ha un plec de condicions de subministrament de neu per als 
anys 1702 i 1706. 
El prou presenta una forma cilíndrica d’uns onze metres de profunditat, 
acabat en un casquet esfèric, tot de pedra picada. La construcció aprofita el 
desnivell del terreny i té un corredor soterrat que la comunica amb l’exterior. 
Als fons del pou hi ha una mina amb sortida a la base del tossa que feia de 
desguàs. El gel procedia de les basses de poca profunditat alimentades des 
de la sèquia del Molinal. S’alternaven els blocs de gel amb capes de palla 
per tal de facilitar-ne l’extracció i per mantenir-lo aïllat de la temperatura 
ambient. 

Estat actual  El pou de gel està en bon estat de conservació. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el pou de gel. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar l’espai urbà del parc del Convent i millorar-ne l’accés. 
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REFUGI ANITAERI *EA.110 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A sota del temple romànic de l’Església de Santa Maria d’Agramunt - 
Plaça de l’Església 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342037.45, Y: 4627899.44 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

                          
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria El refugi està situat sota de l’Església de Santa Maria, catalogada 

com a BCIN. Es proposa catalogar el refugi com a  BCIL Bé cultural 
d’interès local – Aquesta categoria no serà efectiva fins que no es 
faci el procediment previst a la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 
Català.  

Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i arqueològic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública. Segons les directrius del Departament de Cultura els 
refugis es consideren patrimoni arqueològic. 

Context El 5 d’abril de 1938, després del primer bombardeig a la vila, les autoritats 
van ordenar la construcció de diferents refugis antiaeris on la població 
pogués aixoplugar-se de les bombes. L’any 2005, amb les obres de 
restauració del temple de Santa Maria, es van fer una sèrie de prospeccions 
per trobar algunes de les entrades al refugi. Malgrat estar ocupat per la 
instalꞏlació de la calefacció, es va decidir restaurar-lo i obrir-lo al públic com 
un equipament històric i com a element simbòlic de la Guerra Civil.  
El refugi segueix la nau central i el creuer del temple. La galeria té 34 metres 
des de l’entrada principal al mig de la plaça fins al peu de l’altar major, i la 
transversal, fa 28,4 metres; les amplades van des d’1 metre a 1,4 i 2 metres, 
mentre que l’alçada mitjana és de 2 metres. Té tres entrades, dues a l’interior 
del temple i una tercera al mig de la plaça. Actualment, l’entrada es fa per 
dins de l’església. 

Estat actual  El refugi està en bon estat de conservació. Es va restaurar l’any 2005. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el refugi. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 
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Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  

 
 
 
i arqueològic. 
 
Segons les directrius del Departament de Cultura els refugis es consideren patrimoni arqueològic. 
 

Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 

Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament autoritzada pel Departament de 
Cultura 
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REFUGI DELS SALATS – BÚNQUER 1 *EA.111 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord- del nucli d’Agramunt, a la Partida dels Salats. 
Polígon 506, parcelꞏla 59. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 342583.36 Y: 4628964.52 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU4 – Sòl de protecció preventiva. 
 

                        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arqueològic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública – semipública. Segons les directrius del Departament de 
Cultura els refugis es consideren patrimoni arqueològic. 

Context L'any 1938, en plena Guerra Civil, Agramunt va disposar d'un camp d'aviació 
que ocupava tot el pla dels Salats, des del canal d'Urgell fins a prop de les 
Puelles. Es van habilitar varis refugis a la zona destinats a les persones que 
tinguessin cura de les instalꞏlacions del camp d’aviació per protegir-los dels 
bombardejos. 

 L’any 2014 es va recuperar el primer refugi, el Búnquer 1 (situat a l’est) que 
té una cambra d'uns 9m2 de superfície sota terra. Els punts d'entrada i de 
sortida es van construir de manera desalineada, amb l'objectiu de protegir la 
cambra dels bombardejos i de les ones expansives. 

Estat actual El refugi està en bon estat de conservació.  
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el refugi. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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REFUGI DELS SALATS -BÚNQUER 3 *EA.112 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord- del nucli d’Agramunt, a la Partida dels Salats. 
Polígon 506, parcelꞏla 57. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 342117.00 Y: 4628973.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU4 – Sòl de protecció preventiva. 
 

      
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arqueològic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública – semipública. Segons les directrius del Departament de 
Cultura els refugis es consideren patrimoni arqueològic. 

Context El segon refugi habilitat, el Búnquer 3 (situat a l’oest) és una galeria de 
formigó en direcció est-oest amb dues boques d'entrada a cada extrem. 
L'accés es feia per unes escales que donaven pas a una entrada en colze a 
l'interior de la galeria. Aquesta entrada en forma de colze era per impedir que 
en cas de caure un projectil prop de l'entrada l'ona expansiva i la metralla no 
entressin en la galeria. L'estructura subterrània es construeix en un negatiu 
que no ha estat documentat durant les feines d'excavació. 

 Es té constància que encara hi ha un el tercer refugi, el Búnquer 2, situat 
entre els dos refugis. 

Estat actual  El refugi està en bon estat de conservació, ha estat restaurat l’any 2021.  
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el refugi. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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NIU DE METRALLADORA *EA.113 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A cim de la Serra d’Almenara, a la partida de la Serra. 
Polígon 14, Parcelꞏla 7.. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339307.50 Y: 4624197.50 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística Clau CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o 

Xarxa natura 2000.. 
 

          
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arqueològic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar. Segons les directrius del Departament de Cultura els 
nius de metralladora es consideren patrimoni arqueològic. 

Context Niu de metralladora fet de pedra, segurament amb les de l’església de Sant 
Vicenç. De base quadrada excepte un costat que és circular. Construcció 
realitzada en el marc del conflicte bèlꞏlic de 1936-1939 per a l’assentament 
de metralladores. 

Estat actual El niu de metralladora està molt deteriorat. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el niu de metralladora. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar el camí d’accés des de l’aparcament fins al cim de la serra. 
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BÚNKER *EA.114 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la Partida d’Almenara Alta. 
Polígon 14, Parcelꞏla 62. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339396.00 Y: 4622633.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000.. 
 

                             
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arqueològic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar. Segons les directrius del Departament de Cultura els 
búnkers es consideren patrimoni arqueològic. 

Context Consta d’un total de sis búnquers. Hi ha una línia de quatre i una altra de 
dos, situats dins d’una superfície de 3,25 ha (450m x 75m aproximadament). 
Construïts en el marc del conflicte bèlꞏlic de 1936-1936 com a línia de 
defensa de l’exèrcit republicà. 

Estat actual El búnquer està en bon estat de conservació. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament els búnquers. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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ELEMENT DEFENSIU  *EA.115 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la vessant sud  de la Serra d’Almenara, a la partida de la Serra. 
Polígon 13, Parcelꞏla 13. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338050.00 Y: 4623900.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística Clau NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000.. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arqueològic. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura militar. Segons les directrius del Departament de Cultura els 
elements defensius es consideren patrimoni arqueològic. 

Context Element defensiu localitzat recentment a la Serra d’Almenara que formava 
part de la Línia Defensiva L-2 de la Guerra Civil, construït per l’exèrcit de 
l’Ebre l’any 1938.  

Estat actual Està construït en formigó armat, li manca la coberta, però presenta un bon 
estat de conservació. 

Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament l’element defensiu. No es permetran alteracions o 
aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió del bé s’hauran de retirar. 
Qualsevol intervenció en aquest element haurà de ser prèviament 
autoritzada pel Departament de Cultura 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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FORN DE PA DE LES PUELLES *EA.116 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de les Puelles – Carrer orient, 14 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X:344588.75 Y: 4629308.91 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona del centre històric. 
 

                        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública - semipública 
Context Forn de pa públic. 
Estat actual Actualment no s’utilitza, però es manté en bon estat de conservació. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la construcció i el forn de pa. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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FORN DE PA DE MONTCLAR *EA.117 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Carrer Amargura de Montclar. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X:337486.85 Y:4634661.95 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Sistema viari. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública - semipública 
Context Forn de pa públic. 
Estat actual S’ha detectat l’existència del forn durant les obres d’urbanització del carrer. 

La volta està trencada però la resta es manté en bon estat de conservació. 
Ús actual Monumental. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament el forn de pa original enterrats. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria fer una proposta per posar en valor el forn de pa i que pugui ser 
visitable sense malmetre l’element. 
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MINA I FORN DE CALÇ *EA.118 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’oest de la carretera d’Almenara, a la partida de la Serra. 
Polígon 13 - parcelꞏla 38. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338807.50 Y: 4623669.00 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000.. 
 

                             
  
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura industrial 
Context Construcció protoindustrial. La calç és un producte que s’ha utilitzat 

tradicionalment a la construcció. Aquest forn tenia una producció important, 
situat prop de pedra calcària les aprofitava. És construí a inicis del segle XX i 
funcionà fins als anys cinquanta, quan la facilitat del transport i la utilització 
del ciment el convertí en poc rendible.  
La construcció consta de dos llargues obertures que penetren la roca 
calcària, una és de volta de canó i l’altra d’estructura adintellada de bigues 
de ferro. En aquest espai s’hi amuntegaven les pedres que es coïen a altes 
temperatures per obtenir-ne la calç. Cal destacar la utilització del ferro i dels 
maons com a elements més utilitzats per fer la volta de canó. 

Estat actual  En estat d’abandonament però manté les estructures bàsiques. 
Ús actual Sense ús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament totes les construccions que conformen la mina i 
el forn de calç. No es permetran alteracions o aportacions que malmetin la 
imatge i la lògica de l’element. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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FORN DE GUIX *EA.119 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la dreta del camí que de Rocabertí condueix al mas Palau.  
Polígon 28 -  parcelꞏla 26 - Partida Mangranella. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 343127.00  Y: 4633392.50 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 
natura 2000.. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pre-industrial 
Context Construcció rural preindustrial. Es tracta d’un sistema tradicional d’obtenció 

de guix per a la construcció ja sigui per allisar parets, fer soleres o morter. 
Aquesta construcció podria remuntar-se al segle XVIII. 
Construcció de dues cavitats, pretesament circulars, a l’interior d’un marge, 
que servien per a la cocció a altes temperatures de les pedres de guixera. En 
l’espai petit s’hi colꞏlocava la lleny i en el gran, ben colꞏlocades, s’hi 
amuntegaven les pedres. Destaca el primitivisme de la construcció amb la 
base de la cavitat més gran excavada a la terra i per damunt, amb fileres 
mínimament estructurades, s’inicia un apropament que culmina amb una 
falsa cúpula. No queden gaires construccions amb aquesta tècnica. Les 
portes són matusseres però interessants, especialment, per l’arc carpanell, 
aconseguir amb dovelles de pedra. També és interessant el doble arc de mig 
punt de l’obertura més petita, fet amb el mateix sistema. 

Estat actual  No s’utilitza i està deixat, però es manté sòlid perquè està ben construït. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament totes les construccions que conformen el forn de 
guix. No es permetran alteracions o aportacions que malmetin la imatge i la 
lògica del conjunt. 

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració i consolidació que no 
malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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MOLÍ DEL SEGARRENC *EA.120 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord del riu Sió i de la carretera LV-3025, a la partida del Molinal. 
Polígon 1 - parcelꞏla 106. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338809.25 Y: 4628398.25 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Codi    29689 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pre-industrial 
Context Edificació de finals del segle XVIII. D’estructura quadrada força ben 

conservat i segons la llinda de la porta d’entrada fou construït el 1798. A la 
part de darrera s’hi veu la bassa amb dos cacaus poc freqüents. 
Ha experimentat poques variacions al llarg del temps, a inicis del segle XX, 
se li afegí un cobert que respectà la paret de la casa però que actualment 
està enrunat. Sembla que el cobert que hi ha a l’altre costat del camí podria 
haver estat construït en la mateixa època, no sembla un molí. Fins als anys 
seixanta del segle XX hi visqué gent. L’estructura de l’edifici és de planta 
rectangular amb parets de càrrega de pedra relligada amb morter. Els 
escaires de les cantonades, fetes amb pedra escairada, marquen d’una 
forma especial els límits de la construcció. La construcció de l’altre costat del 
camí és similar a aquesta. La façana principal dona al riu i es caracteritza pel 
predomini de paredat, només té una obertura geminada situada damunt de la 
porta. Predominen més obertes a la cara de llevant, que dona al camí. Al 
primer pis hi ha tres finestres i una a les golfes. Pel que fa a la coberta, la 
teulada és a dues vessants i poc pendent deixant sortir un interessant ràfec a 
la façana. El carener és paralꞏlel a la façana. 

Estat actual  No s’utilitza i està deixat, però es manté sòlid perquè està ben construït. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un edifici que conserva la seva fesomia original i que cal protegir 
per tal d’evitar un procés de degradació. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent dels edificis només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes, la volumetria i les 
cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, paviments, murs de pedra, etc. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars que no tinguin interès arquitectònic. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu voltant no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis. 
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BÒBILA PINTÓ *EA.121 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord-est de la carretera d’Artesa, entre Agramunt i Mafet. 
Polígon 2 - parcelꞏla 114. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 340726.50 Y: 4629556.00 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura industrial 
Context Actualment es conserven els edificis de l’antiga teuleria, entre els quals la 

xemeneia. És una mostra de l’arquitectura industrial del segle XX. 
Estat actual Actualment hi ha una part de la coberta que està ensorrada, i la xemeneia 

s’ha esfondrat i només en queda la meitat dempeus. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un complex industrial que conserva la seva fesomia original i que 
cal protegir per tal d’evitar el procés de degradació que està patint 
actualment.  
Es conservarà, en la mesura del possible, l’envolvent dels edificis originals i 
especialment la part de la xemeneia que es conserva. 

Tipus d’intervenció A la xemeneia es permetran actuacions de rehabilitació i consolidació 
estructural.  
A la resta d’edificis amb interès arquitectònic es permetran actuacions de 
restauració dels paraments respectant la composició de les façanes, la 
volumetria i les cobertes. 
Es permet un increment de sostre per necessitats degudament justificades, 
per raons d’habitabilitat o per al manteniment de l’activitat que s’hi 
desenvolupa.  
Es permeten noves construccions en substitució de les construccions 
auxiliars que no tinguin interès arquitectònic. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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XEMENEIA BÒBILA SOLDEVILA *EA.122 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord-est de la carretera d’Artesa, entre Agramunt i Mafet. 
Polígon 4 - parcelꞏla 101. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 342200.12, Y: 4628058.11  
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbanitzable 
Qualificació urbanística   PAU 2 - Sistema viari 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 2 - Conservació 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic.. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura industrial 
Context La xemeneia és una de les reses que es conserven de l’antiga bòbila, una 

mostra de l’arqueologia industrial del segle XX. 
Estat actual La xemeneia està en bon estat de conservació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar La xemeneia forma part del complex industrial i conserva la seva fesomia 
original. Cal protegir l’element per tal d’evitar el procés de degradació que 
està patint actualment.  
Es conservarà íntegrament la xemeneia. 

Tipus d’intervenció A la xemeneia es permetran actuacions de rehabilitació i consolidació 
estructural.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldrà adequar la urbanització del carrer prevista al pla d’actuació 
urbanística a la xemeneia existent. 

 
 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

240 

 

POU D’AGRAMUNT *EA.123 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al centre de la plaça del Pou. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341929.14, Y: 4627728.61 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V3 – Places i jardins. 
 

        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context El pou original data del segle XVIII. D’aquesta instalꞏlació se’n conserva 

només el pou subterrani, situat al centre de la calçada. S’hi pot accedir a 
través d’una tapa al paviment que dona accés a un passadís per accedir a 
l’entrada. La font que estava situada a la via pública va ser destruïda per la 
Guerra Civil. L’escut d’aquest pou es conserva al dipòsit del castell. 

 Anys després, al centre de la plaça es va colꞏlocar un pou que es va retirar el 
2005 quan es van fer les obres d’urbanització. 
El que hi ha actualment, situat al centre de la plaça, és de poca alçada i de 
forma circular, es va construir l’any 2007 i funciona com una font pública amb 
subministrament d’aigua potable. 

Estat actual L’estat general del pou actual és bo. 
Ús actual  Font pública. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar El pou original va ser substituït però l’actual té interès com a element que 
explica la història de la vila. 

Tipus d’intervenció Cal protegir l’element actual com a escultura però se li poden fer les 
modificacions necessàries sempre i quan es mantingui l’essència del pou. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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POU DE L’ENRANÍ *EA.124 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’esquerra del camí vell de Balaguer, a la partida Camí de la Creu. 
Polígon 509 - parcelꞏla 38,  

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 344781.09,  Y: 4629126.60 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-4, sòl de protecció preventiva 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Codi    48986 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context Pou artesà profund per a captar aigües freàtiques i profundes d’una petita 

vall, lligat a la pleta de l’Enraní, que hi ha al costat. És una construcció pròpia 
del segle XIX i que es realitzà amb material i pedra de la zona. El pou és de 
secció circular, tapat amb una torreta oberta. Damunt de l’obertura hi ha un 
petit ràfec de pedra que circumda tota la torreta. L’aigua es podia extreure 
mitjançant diferents mecanismes, però en aquest cas sembla que es 
realitzava a través de galledes i cordes. A més de les parets de pedra seca 
cal destacar elements com la finestra de pedra que s’obre al pou i el porticó 
de fusta recobert amb llautó; també pels marcs i per la llinda amb arc 
carpanell. També és interessant la pila petita interior, la conducció acanalada 
i la pila exterior o abeurador. 

Estat actual El pou està en procés de degradació. 
Ús actual  En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original i que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació. Es conservarà íntegrament 
el pou i la resta d’elements complementaris: la conducció, la pica i 
l’abeurador. 

Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de rehabilitació i consolidació estructural.  
Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 

produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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 CASTELL DE LES PUELLES *EA.125 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de les Puelles – Carrer dels Horts 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 344589.20 Y: 4629346.30 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1c – Zona de masies en nucli urbà. 
    

       
              
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Bé de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura residencial. 
Context El castell de les Puelles és un casalot probablement edificat al segle XVII i 

modificat posteriorment, a l'emplaçament d'un castell del segle XI del que no 
en queda gran cosa. De l'antic castell medieval, situat al capdamunt del 
poble i alçat probablement al segle XI, no en resta cap vestigi excepte dos 
arcs romànics del celler. El Casalot posterior deixa veure algunes estructures 
antigues, fetes amb carreus de pedra ben treballada, combinades amb trams 
de maçoneria carejada, lligada amb argamassa. A la llinda de la finestra 
principal hi figura la data de 1686. 
El castell pertanyia als comtes d'Urgell, que el varen infeudar a diversos 
senyors al llarg del temps. A començament del segle XIV era de Guillem 
Bresons, de qui va passar a Joan Teuxent. Aquest el va vendre a Pere Terrer 
de Berga, el qual, l'any 1376 li va vendre a Bernat Guillem de Peramola. 
D'aquest va passar a Bernat Torremorell i després a Galcerà Comenge. Al 
segle XVI era propietat de la família Castelló. En aquella època, el terme, 
anomenat Puelles i Espolla, es trobava erm i despoblat. 

Estat actual Actualment l’edifici està en bon estat de conservació. L'any 2019 es va 
consolidar i restaurar. 

Ús actual Residencial. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es conservarà íntegrament la volumetria de  l’edifici principal, que és el que 
conserva les característiques arquitectòniques d’interès. No es permetran 
alteracions o aportacions que malmetin la imatge de l’edifici. 

Tipus d’intervenció A la volumetria de l’edifici només es permetran actuacions de restauració i 
consolidació que no malmetin, perjudiquin o desvirtuïn el bé.  
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A l’interior dels edificis s’hi podran fer les obres de reforma i rehabilitació 
necessàries per mantenir els usos de l’edifici però sempre respectant aquells 
elements d’interès: arcs, llindes, voltes, elements escultòrics, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el conjunt 
d’edificis protegit. Caldria millorar l’espai urbà. 
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BASSA D’AIGUA DE BOCA DE LES PUELLES *EA.126 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’entrada de Les Puelles per la carretera que ve d’Agramunt. 
Polígon 18 - Parcelꞏla 112 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 344395.5,  Y: 4629354.1 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-3, sòl de protecció ambiental del nucli urbà 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context Bassa d’aigua de boca tapada que durant la guerra civil s’utilitzà com a 

refugi. 
Estat actual L’estat general del pou és deficient. 
Ús actual  En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original i que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació. Es conservarà íntegrament 
la bassa i l’accés. 

Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de rehabilitació i consolidació estructural.  
Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 

produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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LA TORRETA *EA.127 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la zona de ponent de Montclar, prop del camí del Clot del Pou, a la 
Serra de la Torreta.  
Polígon 25 - parcelꞏla 38 - partida Clot del Pou. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 336744.19 Y: 4634677.99 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió. 
 

         
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura pública 
Context Construcció de finals del segle XIX. Té una significació interessant des del 

punt de vista tradicional i disposa d’una posició no menys interessant en el 
paisatge. 
L’estructura és la d’un monòlit, fet de pedra lligada amb ciment i cantoneres i 
algunes filades de maó. S’erigí com a commemoració de la construcció del 
túnel del canal i es construí al punt central que ocupa la meitat de trajecte del 
túnel. Com a elements arquitectònics destaca la construcció de la base 
quadrada feta de dimensions considerables i que va disminuint en alçada. 
Les arestes del pilar són de maó per a deixar-les més endreçades i s’hi fan 
trams amb bandes de maó que contrasten amb el color de la pedra. Finalitza 
en una clara forma piramidal. 

Estat actual L’estat general de la torreta és deficient, mostra signes de que s’està 
enderrocant per l’element més feble, el maó. 

Ús actual Monument commemoratiu i indicatiu. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original i que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació. Es conservarà íntegrament 
la torreta. 

Tipus d’intervenció A la torreta es permetran actuacions de rehabilitació i consolidació 
estructural.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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MINA DE MONTCLAR *EA.128 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al sud-est del terme de Montclar, prop del camí de Pradell, a la 
partida del Toll Ferrós.  
Polígon 23 - parcelꞏla 58 - partida Clot del Pou. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 336702.00 Y: 4632781.99 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió. 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica 
Context Construcció hidràulica realitzada a mitjans del segle XIX, el Canal d’Urgell 

s’inaugurà l’any 1862. El Canal d’Urgell és una construcció d’enginyeria 
hidràulica de gran importància econòmica i històrica. Es tracta d’un túnel de 
cinc quilòmetres de llarg que creua la serra de Montclar per tal de mantenir el 
nivell per a la circulació fluida de l’aigua del canal. La sortida, en un terreny 
escabrós, la Mina de Montclar mostra una arcada de volta de punt rodó. Tot 
el tram fou excavat a pic i pala i tot el trajecte té la forma similar, de 
serradura. 

Estat actual La mina està en perfecte estat gràcies al manteniment que s’hi realitza per 
part de la Comunitat general de regants. 

Ús actual Infraestructura hidràulica. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original i que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació.  

Tipus d’intervenció A tota la mina del canal es permetran actuacions de rehabilitació, 
consolidació estructural, rehabilitació i millora que siguin necessàries per 
garantir el correcte funcionament de la infraestructura..  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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CASILLA DEL CANAL NÚMERO 11 *EA.129 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli d’Agramunt, al costat del pont del camí vell de Mafet. 
Polígon 2 - parcelꞏla 300. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341699.75 Y: 4628222.00 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-3, sòl de protecció ambiental del nucli urbà. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura serveis tècnics 
Context L’edifici és contemporani a la construcció del Canal d’Urgell que s’inaugurà el 

1862. Era l’habitatge pels guardes del manteniment del canal. El model 
d’edifici es repeteix a trams regulars al llarg de tot el canal. S’han anat afegint 
elements com coberts i magatzems al cos inicial. 
L’estructura és de planta lleugerament rectangular amb parets de càrrega 
fetes de pedra i les finestres i les cantoneres ornamentades amb maó. La 
coberta és de teula àrab, de doble vessant i lleugerament inclinades, el 
carener és perpendicular a l’eix de simetria de la façana. Pel que fa a la 
façana, destaca la regularitat del pedral del mur i la clara distinció exterior 
dels dos pisos i el marcat ràfec que acompanya la coberta. És molt típic de 
les casilles del canal la fornícula de mig punt que hi ha sobre la finestra 
central del pis ja que s’emprava per a numerar cada edificació. 

Estat actual L’estat general de la casilla és bo. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original, que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació i com a model del tipus de 
construcció que s’utilitzava pel manteniment del canal. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent dels edificis originals. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes, la volumetria i les 
cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, paviments, murs de pedra, etc. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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CASETA DE BOMBEIG DE L’AIGUA *EA.130 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nord-oest del nucli d’Agramunt - Carrer dels safareigs, 12. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 341738.51, Y: 4628296.45 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E – Equipament 

       
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura serveis tècnics 
Context L’edifici es va construir a principis de segle per ubicar les bombes que 

donaven servei d’aigua al poble d’Agramunt. Es bombejava l’aigua des del 
canal d’Urgell fins als dipòsits del Convent. 

Estat actual L’estat general de la caseta és bo. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una construcció que conserva la seva fesomia original, que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació i com a model del tipus de 
construcció que s’utilitzava per donar subministrament d’aigua potable al 
poble. 
Es conservarà íntegrament l’envolvent de l’edifici original. 

Tipus d’intervenció A l’envolvent de l’edifici només es permetran actuacions de restauració dels 
paraments respectant la composició de les façanes, la volumetria i les 
cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès que puguin tenir 
els edificis: arcs, llindes, paviments, murs de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit. 
Caldria millorar l’espai urbà que envolta els safareigs i millorar-ne l’accés. 
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FITES *EA.131 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí de la Creu, Polígon 509 -  Parcelꞏla 63 
 Partida Masia Isidori. Polígon 510, Parcelꞏla 67 
Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 338152.00 Y: 4626435.50 i X: 339349.00 Y: 4625452.50. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-2, sòl de valor natural i de connexió. 
 

        
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Fita d’una finca agrícola. 
Context   Fites amb escut. 
Estat actual Les fites estan en bon estat de conservació. 
Ús actual Fita. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’unes fites que conserven la seva fesomia original i que cal 
protegir per tal d’evitar un procés de degradació. Es conservaran  
íntegrament. 

Tipus d’intervenció A les fites es permetran actuacions de rehabilitació i reparació. En cap cas es 
podran traslladar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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CABANES DE PEDRA *EA.132 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Nucli antic d’Agramunt, Mafet, la Donzell, Montclar, les Puelles, 
Almenara i Rocabertí. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbanitzable 
Qualificació urbanística   Varis 
 

   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arquitectònic 
Classificació   Elements arquitectònics  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 - Ambiental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Les cabanes de pedra són construccions agrícoles que s’adapten al 

paisatge. La majoria van ser bastides durant el segle XIX amb la tècnica de 
pedra seca. 

Estat actual Depèn de cada element. Algunes estan en bon estat de conservació i 
algunes tenen la coberta en mal estat o ensorrada. 

Ús actual Normalment en desús. 
Usos permesos Tots aquells que estableixi la legislació urbanística vigent (actualment l’article 

47.3 del Text refós de la llei d’Urbanisme), el POUM i el planejament derivat 
que el desenvolupa. Aquests usos han d’ésser compatibles amb les activitats 
agràries implantades. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’edificis que formen part d’un context d’edificacions d’una mateixa 
tipologia que defineixen el paisatge rural de secà de la zona i que cal protegir 
tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservarà íntegrament l’envolvent de la cabana i tots aquells elements 
singulars com ara voltes de pedra o llindes.  

Tipus d’intervenció Només es permetran actuacions de restauració dels paraments respectant la 
composició de les façanes, la volumetria i les cobertes. 
Es garantirà la conservació in situ dels elements d’interès: llindes, paviments, 
marges de pedra, etc. 
Per evitar la pèrdua de valors patrimonials d’aquests elements, les possibles 
actuacions de restauració dels paraments, voltes, etc. s’hauran d’executar 
amb materials i tècniques constructives anàlogues a les originals. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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ALMENARA - NECRÒPLIS D’ALMENARA *BARP.01 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A 100 metres a l’esquerra del Canal d’Urgell, al peu de la serra 
d’Almenara. 
Polígon 13, parcelꞏla 57 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 337623.21  Y: 4623184.73 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics. 
Categoria    BCIL Bé Cultural d’Interès Local. 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Bé Cultural d’Interès Local amb número de registre 14.426-I per 

Acord del Ple de l’Ajuntament d’Agramunt de 21/12/2020. 
Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 
Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (lloc d’enterrament Incineració colꞏlectiu necròpolis 
tumulària). 

Context La necròpolis preibèrica és una necròpolis tumultuària d’incineració de la 
primera edat del ferro datada entre els segles VIII-VII abans de la nostra era. 
Fou descobert l’any 1968 de forma fortuïta per Josep i Grabiel Balcells arran 
d’un moviment de terres. Aquell mateix any, el professor Joan Maluquer dirigí 
l’excavació hi descobrí 8 túmuls circulars formats per diversos cercles 
concèntrics de pedres amb una mitjana de 2,54 metres de diàmetre. És un 
exponent de les necròpolis de túmuls plans: unes construccions funeràries 
de planta arrodonida lleugerament sobrealçades del sòl i delimitades per uns 
anells de pedra en un nombre variable, en què les restes inicinerades es 
dipositaven en l’espai central dels túmuls. Aquest tipus d’estructures 
tumulàries són característiques de bona part de les necròpolis d’incineració 
de la vall inferior del Segre. 
La primera intervenció realitzada l’any 2015 va centrar especialment en la 
relocalització i reexcavació dels túmuls documentats. Els treballs realitzats 
van posar de manifest que aquestes estructures funeràries eren més 
complexes del que s’havia inicialment observat, que la necròpolis era més 
extensa que les restes excavades el 1968 i que el nombre de túmuls era més 
elevat. 
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Paralꞏlelament, els anys 2015 i 2017, s’han realitzat dues campanyes de 
consolidació i restauració que han permès intervenir en diversos túmuls i 
iniciar l’adequació dels espais entre túmuls. 

Estat actual S’hi ha realitzat diverses excavacions arqueològiques. 
Ús actual Jaciment arqueològic – necròpolis. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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ALMENARA B *BARP.02 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Petit tossal troncocònic situat al nord de la necròpolis del bronze 
d’Almenara, a uns 700 metres del poble d’Almenara Alta i a 50 
metres a l’esquerra del Canal d’Urgell. 
Polígon 13, parcelꞏla 58 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 337741.96 Y: 4623404.04 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic 
Context Zona d’expectació arqueològica on a data d’avui no s’han localitzat ni 

estructures ni materials.  
Estat actual Actualment la parcelꞏla és un camp de conreu. 
Ús actual Jaciment arqueològic  
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
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Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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ELS CORRALETS *BARP.03 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A 500m del poble d’Almenara i a 300m en línia recta del canal 
d’Urgell, al seu marge esquerra, en un camp d’ametllers a uns 100m 
al sud del tossal de Corralets, a la partida Almenara Alta. 
Polígon 14 - Parcelꞏla 34. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 339224.84  Y:4622980.92 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic. 
Context Explotació agropecuària. Zona plana de suau pendent conreada d’ametllers i 

situada al peu d’un turó. 
Jaciment datat a l’època del ferro, en època ibèrica, del -650 al -50. No 
s’aprecien estructures i els materials trobats són lítics (destrals de pedra 
piquetejada i fragments de rodes de molí) i ceràmics (fragments). Sembla 
que aquest lloc no constituiria un nucli d’hàbitat d’època ibèrica, sinó que els 
materials serien de dispersió. Possiblement cal relacionar el lloc on es troben 
les ceràmiques amb el tossal proper, on sí que hi podria haver hagut un 
poblat ibèric. El fet que en època moderna s’utilitzés l’espai com a pedrera, 
provocà la falta de materials durant la realització de la Carta Arqueològica. 

Estat actual No s’aprecien estructures i els materials trobats són: lítics (destrals de pedra 
piquetejada i fragments de rodes de molí) i ceràmics (fragments de 
ceràmica).  

Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi la Llei 9/1993, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, 
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del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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TOSSAL DE L’ÀLIGA *BARP.04 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Situat a la part més elevada del tossal de l’Àliga, que es troba al 
marge dret del barranc del Guix, al marge esquerra de la carretera 
local que va de Bellpuig a Agramunt, aproximadament a 1,5km al 
nord d’Almenara.  
Polígon 513 - Parcelꞏla 10. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 338042.00 Y: 4623175.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

    
     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (Lloc d’habitació amb estructures conservades de 
poblat). 

Context Terreny erm. Tossal allargat, escarpat en la zona est i amb pendent suau en 
la zona oest. 
Jaciment datat al Bronze Final II, del -900 al -650. Lloc d’habitació amb 
estructures conservades de poblat. Les estructures es troben al cim i a la 
vessant sud del turó es veuen filades de pedra corresponents a habitacles 
possiblement medievals. Els materials que s’hi ha trobat són fragments de 
ceràmica a mà, alguns dels quals presenten la vora bisellada. L’any 1986, 
durant la visita al jaciment de la realització de la Carta Arqueològica, també 
es trobaren fragments de ceràmica medieval i àrab (corda seca). 

Estat actual Terreny erm. Serreta allargada i de petita altura, amb molt de rocam, on 
aflora amb freqüència la roca mare, vegetació de matoll baix i alzineres. Està 
rodejada de terrenys de cultiu de cereals, al costat mateix de la masia. 

Ús actual natural. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  
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Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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TOSSAL DE SANTA LLÚCIA *BARP.05 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret En un turó erm al peu meridional de la serra d’Almenara, a 1km al 
nord-oest de la necròpolis de bronze final d’Almenara i a poc més del 
canal d’Urgell, al costat esquerra.  
Polígon 13, Parcelꞏla 25. 

.Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 337204.93 Y: 4623620.97 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (Lloc d’habitació amb estructures conservades de 
poblat). 

Context Explotació agropecuària. Zona aplanada i conreada que es situa en un turó o 
petit tossal. 
El jaciment data del Bronze Final – Ferro Ibèric Final, del -1150 al -200. És 
gairebé impossible identificar cap estructura a causa dels treballs 
d’aplanament fets al terreny. Antigament es veien restes d’estructures pel 
com i a les vessants del turó, però si bé és cert que podien ser del bronze o 
d’època ibèrica, també podrien ser medievals. Els materials trobats són 
ceràmiques fetes a mà amb decoració de cordons i acanalats, que permeten 
situar el jaciment en el Bronze Final II, almenys en els seus inicis. És 
possible que en aquest indret tan sols existís un hàbitat del bronze, sense 
continuïtat en època ibèrica. 

Estat actual L’any 1981 fou destruït quasi totalment pel seu propietari amb l’objecte de 
convertir la zona erma en terreny de cultiu. 

Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  
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Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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EL VILOT *BARP.06 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret En un tossal troncocònic allargat en direcció nord-sud, situat a 50m 
de la carretera local de Bellpuig a Agramunt, a 100m del poble 
d’Almenara Alta i a 300m del canal d’Urgell, en el seu marge 
esquerra.  
Polígon 13 - Parcelꞏla 42. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 338414.01 Y: 4623086.34 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic. 
Context Jaciment de l’època del Bronze, datat del -1800 al -650. El cim del turó està 

malmès a causa de l’extracció de terres i la vessant oest també per fer-hi 
terrasses de cultiu. No obstant això, es poden veure estructures d’època 
medieval. Es tracta d’un jaciment medieval, i és possible que la destra i els 
fragments de ceràmica provinguin d’un altre jaciment. 

Estat actual Explotació agropecuària. Tossal troncocònic i allargat que es troba molt a 
prop del poble d’Almenara i que està malmès a causa de les extraccions de 
terres. 

Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
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Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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LO CAMÍ DE CASTELLSERÀ *BARP.07 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’esquerra del camí de Castellserà, a uns 350m després de la 
bifurcació amb el camí del Canal, a la partida del Clot de Burrech,  
Polígon 510, Parcelꞏla 5. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 340329.92  Y: 4627202.79 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística NU-4 - Sòl de protecció preventiva. 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic (lloc d’habitació sense estructures) 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic. 
Context Lloc d’habitació sense estructures. Hi ha notícies de la troballa aïllada d’un 

possible molí circular amb restes de construcció i algun altre material. En la 
prospecció efectuada l’any 1989 per Elisabet Sorribes no es pogué constatar 
res. 

Estat actual No s’ha constatat cap troballa. 
Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
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Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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POBLAT MEDIEVAL D’ALMENARA *BARP.08 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al cim de la serra d’Almenara, a l’est de la torre del Pilar d’Almenara. 
Polígon 14 - Parcelꞏla 7. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 339331.23 Y: 4624199.07 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic. 
Context Medieval. Data del 400 al 1492. Lloc d’habitació amb estructures de poblat. 

Edifici religiós església. Hi ha restes d’una església medieval romànica i, al 
voltant, restes d’un poblat també d’època medieval i del qual hi ha 
referències documentals cristianes del segle XII. 

Estat actual L’estat de conservació de les estructures és regular. 
Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
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Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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PILAR D’ALMENARA *BARP.09 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Al cim de la serra d’Almenara (459m d’alçada), a Almenara Alta. 
Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 339288.12 Y: 4624206.40 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

    
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric, amb núm. de registre 449MH i registre estatal R-
I-51-6208 (Decret de 22/04/1949 i publicat al BOE de 05/05/1949). 
Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 
Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (assentament militar, torre) 
Context Terreny erm, al cim de la serra d’Almenara, on s’hi aixeca una torre de planta 

circular i aïllada, té una alçada de 15m i un diàmetre de 7m. Està feta de 
blocs de pedra de diferents tamanys. L’interior és buit i sembla no tenir cap 
més accés des de l’exterior que una obertura a mitja alçada de la torre. Està 
envoltada del que serien les restes d’un fossat i de fortificació. Tant per la 
seva factura com per la terrissa que es troba als voltants podria ser d’època 
àrab i haver estat reaprofitada amb posterioritat. A la banda est, i sobre el 
mateix tossal, hi ha restes d’una església medieval romànica i, al voltant, 
restes d’un poblat també d’època medieval i del qual hi ha referències 
documentals cristianes del segle XII. 
El topònim Almenara sembla ser d’origen àrab i podria indicar l’existència en 
aquest indret d’un poblat durant aquesta època. La Vall del Sió tingué un 
poblament important en època musulmana durant els segles X i XI, que rebia 
el nom de “ La Siyya “. 

Estat actual L’estat general de la torre és bo. L’any 1987 s’hi va realitzar obres de 
restauració i es va adequar l’accés. 

Ús actual Monument. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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SERRAT DE SERRALLONGA *BARP.10 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Situat aproximadament a uns 2km al nord d’Agramunt, al marge 
esquerra del camí de Serrallonga, que arriba fins a la finca Mas de 
Serrallonga.  
Polígon 506 - Parcelꞏla 37. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 343551.64  Y: 4629859.42 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic lLloc d’habitació i d’enterrament) 
Context Data del -1800 al -650. Lloc d’habitació i d’enterrament. Terreny erm. Serreta 

allargada i de petita altura, amb molt de rocam, on aflora amb freqüència la 
roca mare, vegetació de matoll baix i alzineres. Està rodejada de terrenys de 
cultiu de cereals, al costat mateix de la masia. 
A les estructures del jaciment es veuen alineaments de pedres en direcció 
est-oest al llarg del serrat i de 0,6 a 1m d’alçada. Al costat d’aquests 
alineaments es troben cercles formats per pedres sorrenques de dimensions 
irregulars clavades a terra, amb diàmetres que oscilꞏlen entre els 3 i els 10 
metres. No es pot calcular el número exacte de cercles, ja que la vegetació 
dificulta la seva localització. El propietari de la finca excavà un dels cercles, 
que tenia un diàmetre de 5,55m. Les pedres de l’estructura externa 
oscilꞏlaven entre 0,2 i 0,6 m d’amplada i 0,23 i 0,6 m de llargada. A l’interior 
estava reomplert de terra i pedres de diferents mesures i al fons es va trobar 
una destral de pedra partida. Dels materials lítics han aparegut alguns 
fragments de destrals, puntes de sílex i raspadors. De materials ceràmics 
n’han aparegut fragments fets a mà i amb decoració d’impressions digitals i 
amb mugrons i altres fragments informes, fragments de ceràmica ibèrica a 
torn i fragments de ceràmica medieval. 

Estat actual Terreny erm. Serreta allargada i de petita altura, amb molt de rocam, on 
aflora amb freqüència la roca mare, vegetació de matoll baix i alzineres. Està 
rodejada de terrenys de cultiu de cereals, al costat mateix de la masia. 

Ús actual Natural. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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LES VINYES *BARP.11 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret a uns 500m al sud-est de les Puelles, a la vessant sud-est d’un petit 
tossal acusat, a uns 300m a la dreta del camí de Renant, enmig d’un 
camp conreat. Partida la Bancalada. 
Polígon 508 -  Parcelꞏla 8. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 344858.37 Y: 4629142.59 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-4 - Sòl de protecció preventiva. 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (lloc d’habitació sense estructures). 
Context Jaciment del Ferro-Ibèric Ple a Ferro-Ibèric Final, datat del -450 al -200. Lloc 

d’habitació sense estructures. Jaciment descobert l’any 1989 per Elisabet 
Sorribes en prospectar la zona. La ceràmica apareix relativament a prop del 
cim, a uns 150m, i força agrupada. Es tracta d’una zona on han aparegut 
fragments de ceràmica campaniana A, grecoitàlica i ibèrica a torn. No es 
veuen estructures. Prop d’allà hi ha una balma mig ensorrada que no 
presenta materials. 

Estat actual No s’aprecien estructures ni materials a la superfície. 
Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
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patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  

 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

275 

 

LA MANELA *BARP.12 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al límit municipal d’Agramunt i Oliola. El tossal amb el jaciment es 
troba a mà esquerra del camí, a la partida Rocamartí. 
Polígon 29 - Parcelꞏla 61. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 342713.14  Y: 4632524.53 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística CLAU NU-1  - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (lloc d’habitació). 
Context Terreny erm. Tossal vora el camí. Afloraments de roca sorrenca i vegetació 

arbustiva i d’alzines. 
El jaciment data del bronze mig, del -1500 al -1200. El lloc fou descobert 
l’any 1988 durant unes prospeccions a la zona. En aquell moment es van 
localitzar al vessant sud del turó, en superfície, fragments de ceràmica a mà 
decorada amb aplicacions plàstiques, cordons o incisions, així com 
fragments de destrals i sílex treballat. En una nova visita, el 1989, amb motiu 
de l’elaboració de la Carta Arqueològica es localitzà alguna resta de mur i es 
destacà l’escassa presència de materials. Actualment no s’observa cap tipus 
de resta en superfície, ni ceràmica ni muraria, només hi ha algunes 
acumulacions de pedres, possiblement extretes dels pagesos dels camps 
contigus. 

Estat actual Actualment no s’observa cap tipus de resta en superfície, ni ceràmica ni 
murària, només hi ha algunes acumulacions de pedres, possiblement 
extretes dels pagesos als camps contigus. 

Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  
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Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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BALMA DE LES PUELLES *BARP.13 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A l’esquerra de la carretera d’Agramunt a Les Puelles, just abans 
d’arribar al poble i immediatament després del camí que va a 
Casanova, a la partida de Les Puelles. 
Polígon 18 - parcelꞏla 112. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 344419.20 Y: 4629350.66 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística NU-3 - Sòl de protecció ambiental del nucli urbà. 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Cova natural d’enterrament Incineració 
Context La cova està datada del 400 al 1492. L’any 1989 es va fer una prospecció a 

la zona. Es tracta d’un conjunt de balmes susceptibles de ser habitades. Una 
de les balmes compleix la funció de cisterna on apareix una escala treballada 
a la roca. S’aprecien a la roca tals com retalls i forats, també apareix 
ceràmica grisa d’època medieval. 

Estat actual L’estat general de la cova és bo. Algunes pedres estan desgastades. 
Ús actual Cova natural. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
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Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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AQÜEDUCTE DEL CANAL D’URGELL *BARP.14 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la cruïlla entre el Canal d’Urgell i el riu Sió. A la partida de la 
Colomina, a la sortida d’Agramunt i a l’esquerra de la carretera               
LV-3028. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341099.75, Y: 4627687.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau  - Sistema hidrogràfic. 

 

               
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic (obra pública, aqüeducte actualment en ús) 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context Construcció de gran importància de l’arquitectura civil del segle XIX. La 

crescuda del riu Sió el 23 de setembre de 1874 va destruir l’antic aqüeducte i 
immediatament després es va procedir a la construcció actual. Algunes de 
les restes de mamposteria de l’antic aqüeducte s’han localitzat durant 1994 
amb motiu de les obres de l’estació de bombeig de la depuradora. 

Estat actual A causa de la presència de terres a la base, l’estat actual de conservació de 
l’entorn deixa molt a desitjar i demana a crits que se’n restitueixi l’estat inicial. 
L’any 1993 es va iniciar un procés de reparació consistent a recuperar el 
monolitisme dels elements metàlꞏlics que presentaven algun inici de 
discontinuïtat entre trams, especialment en les fundes metàlꞏliques de les 
columnes. 

Ús actual Infraestructura hidràulica. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
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Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA *BARP.15 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic d’Agramunt – Plaça de l’Església, 8 
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
Coordenades UTM   X: 342037.28 Y: 4627903.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau E - Equipament 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Jaciment arqueològic 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BCIN Bé cultural d’interès nacional  
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de 

Monument Històric i Entorn de Protecció, amb núm. de registre 1MH i 
registre estatal R-I-51-0697 (Decret de 03/06/1931 publicat a la 
Gaceta el 04/06/1931). Entorn de protecció comú amb l’edifici de 
l’ajuntament (DOGC 3798 de 13/01/2003). 
Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 
Valor històric, arqueològic, arquitectònic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic (edifici religiós, església. Lloc d’enterrament Inhumació 
colꞏlectiu) 

Context Santa  Maria d’Agramunt és una basílica de tres naus capçades per tres 
absis semicirculars, cobertes amb voltes de canó apuntades, S’accedeix al 
temple mitjançant dues portades romàniques obertes al mur septentrional i al 
de ponent, respectivament. Al costat esquerre de la façana s’aixeca el 
campanar, obra gòtica que s’acabà probablement a finals del segle XIV. 
Gairebé es pot assegurar que l’estat actual edifici va començar a construir-se 
a la segona meitat del segle XII a l’empara de les excelꞏlents perspectives 
que proporcionava a la vila d’Agramunt la carta de població atorgada l’any 
1163 per Comte d’Urgell Ermengol VII, i vers el 1236 ja devia trobar-se 
pràcticament acabada. 
L’any 1996, durant unes obres a la façana sud de l’església, es va obrir un 
sarcòfag medieval en el qual es trobaren dos esquelets que conservaven les 
vestimentes mortuòries. Atès el gran interès científic, històric i patrimonial 
d’aquella troballa, l’any 1997 s’iniciaren les tasques de recuperació de les 
restes antropològiques i de la seva vestimenta. Es sarcòfag està datat a la 
Baixa Edat Mitja, del 1230 al 1300. 

Estat actual:   L’estat de conservació del temple és bo. 
Ús actual  Equipament religiós. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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RECINTES EMMURALLATS D’AGRAMUNT *BARP.16 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret  Nucli antic d’Agramunt  
Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona centre històric, equipaments, zones verdes i vials. 
 

 
 

     
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrea d’expectativa arqueològica 
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
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Raons per a la catalogació A l’espai del centre històric delimitat pels diferents recintes 
emmurallats hi ha evidències materials i antecedents històrics que 
existeixen restes arqueològiques. 
Valor històric, arqueològic, arquitectònic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Patrimoni arqueològic (àrea d’expectativa arqueològica).  
Context Tot i que el patrimoni històric i arqueològic del municipi d’Agramunt es 

remunta fins a la prehistòria, de la fundació del nucli urbà de la vila se’n té 
poca informació. Actualment se sap que el creixement de la ciutat es 
produeix des del turó del castell, però no es tenen dades de com era ja que 
la construcció del dipòsit d’aigua va esborrar les restes arqueològiques.  
El nucli urbà més antic d’Agramunt se situa al voltant del castell. Es suposa 
que el primer creixement va ser en direcció sud, cap al carrer Vilavella (S. X), 
posteriorment cap al carrer castell (S.XI) i finalment cap al S.XII es va produir 
un creixement radial cap a nord, sud i oest durant el qual es va construir 
l’església de santa maria. Es suposa que Agramunt va mantenir un 
creixement sostingut i va romandre a l’interior de les muralles fins als segles 
XII-XIII.  
Les muralles van ser enderrocades parcialment el 1644 quan la vila va ser 
ocupada pels francesos, durant la guerra dels segadors. 

Estat actual:  Actualment la totalitat de les restes arqueològiques estan situades al subsol, 
sota la urbanització dels carrers. 

Ús actual  Habitatges i carrers. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar L’àrea d’expectativa arqueològica  delimitada per les muralles d’Agramunt és 
un espai urbà  susceptible de contenir en el subsòl elements o jaciments 
d’interès arqueològic.  
Es fixa una protecció transitòria, ja que una vegada descobertes les restes 
arqueològiques s’haurà de valorar si requereixen protecció, així com el nivell 
d’aquesta. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Qualsevol intervenció en aquesta àrea, 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. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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CELLERS *BARP.17 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Nucli antic d’Agramunt, Mafet, la Donzell, Montclar, les Puelles, 
Almenara i Rocabertí. 

Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona centre històric, equipaments, zones verdes i vials. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arqueològic i arquitectònic  
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor històric, arqueològic i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Patrimoni arqueològic  
Context Els cellers són estances subterrànies situades sota les cases que es troben 

excavades al subsol i cobertes generalment per voltes. Aquests espais es 
destinaven generalment a l'emmagatzematge de productes agrícoles com el 
vi, l'oli, els cereals, conserves, etc. 

Estat actual:  Gairebé totes les cases del nucli antic tenien el seu propi celler. No obstant, 
moltes estaven plens de runa provinents de les reformes o inundats amb 
aigua i havien caigut en l’oblit.   

Ús actual  Alguns es conserven com a cellers i altres estan tapats. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta de construccions de pedra o excavades a la roca que conserven la 
seva fesomia original i que cal protegir per tal que no perdin la coherència 
genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, d’un procés de 
degradació o d’un canvi d’ús. 
En aquells cellers en què sigui possible es conservaran les estructures 
originals i tots aquells elements singulars que tinguin un valor espacial i 
artístic. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Qualsevol intervenció que es realitzi en edificis on es tingui indicis que hi pot 
haver un celler i que el pugui afectar ha d’anar precedida d’exploracions i 
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dels pertinents informes arqueològics que justifiquin l’oportunitat de l’obra 
projectada.  
Mitjançant el seguiment arqueològic es determinarà si les restes requereixen 
protecció, així com el nivell d’aquesta. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

287 

 

TRULLS O CUPS *BARP.18 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Nucli antic d’Agramunt, Mafet, la Donzell, Montclar, les Puelles, 
Almenara i Rocabertí. 

Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona centre històric, equipaments, zones verdes i vials. 
 
 

     
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arqueològic i arquitectònic  
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció documental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arqueològic i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Patrimoni arqueològic  
Context Els trulls o cups són estructures vinculades a la producció de vi, que 

s’utilitzaven com a dipòsits per fer fermentar el most. Després de la plaga de 
la filꞏloxera el cultiu de vinya va disminuir dràsticament i molts trulls es van 
començar a utilitzar per emmagatzemar gra. 
S’han localitzat trulls a la pedra des de l’edat mitjana, i a partir del segle XVII 
es comencen a generalitzar els d’obra. 

Estat actual:  Normalment els trulls estan situats al subsol, normalment sota la urbanització 
dels carrers. 

Ús actual  En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta de dipòsits excavats a la roca o amb parets d’obra que conserven 
la seva fesomia original i que es recomana protegir per tal que no perdin la 
coherència genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, 
d’un procés de degradació o d’un canvi d’ús. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Qualsevol intervenció que es realitzi en espais on es tingui indicis que hi pot 
haver un trull i que el pugui afectar ha d’anar precedida d’exploracions i dels 
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pertinents informes arqueològics que justifiquin l’oportunitat de l’obra 
projectada.  
Mitjançant el seguiment arqueològic es determinarà si les restes requereixen 
protecció, així com el nivell d’aquesta. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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SITGES *BARP.19 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Nucli antic d’Agramunt, Mafet, la Donzell, Montclar, les Puelles, 
Almenara i Rocabertí. 

Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau 1a – Zona centre històric, equipaments, zones verdes i vials. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Patrimoni arqueològic i arquitectònic  
Classificació   Béns arqueològics i paleontològics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció documental 
Raons per a la catalogació Valor històric, arqueològic i arquitectònic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Patrimoni arqueològic  
Context Les sitges són estructures subterrànies excavades al subsol destinades, 

generalment, a l’emmagatzematge de gra, especialment cereals.  
Les que es van localitzar al casc antic d’Agramunt durant les obres 
d’urbanització de l’any 2014-2015 probablement són d’època moderna degut 
a l’arranjament del sistema de coberta, amb pedres o grans lloses lligades 
amb morter. 

Estat actual:  Normalment Les sitges estan situades al subsol, normalment sota la 
urbanització dels carrers. 

Ús actual  En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta de dipòsits excavats a la roca que conserven la seva fesomia 
original i que es recomana protegir per tal que no perdin la coherència 
genuïna a causa d’intervencions sobre la construcció original, d’un procés de 
degradació o d’un canvi d’ús. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 
Qualsevol intervenció que es realitzi en espais on es tingui indicis que hi pot 
haver un trull i que el pugui afectar ha d’anar precedida d’exploracions i dels 
pertinents informes arqueològics que justifiquin l’oportunitat de l’obra 
projectada.  
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Mitjançant el seguiment arqueològic es determinarà si les restes requereixen 
protecció, així com el nivell d’aquesta. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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LO CAMÍ DE PUIGVERD-  CONJUNT ARQUEOLÒGIC ESPÍGOL *EPA.01
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al límit municipal d’Agramunt i  Tornabous, a l’esquerra del canal 
d’Urgell, a uns 150m en línia recta, es troba entre Cal Gambús i Cal 
Ramonillo, sota la serra d’Almenara.  
Polígon 15 - Parcelꞏla 55 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 340207.61  Y:4623180.31 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística NU-2 - Sòl de valor natural i de connexió 
 

    
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé Jaciment arqueològic (Lloc d’habitació amb estructures conservades 
vilꞏla). 

Classificació   Espai de Protecció Arqueològica  
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 1 – Protecció integral 
Raons per a la catalogació Està catalogat com a Espai de Protecció Arqueològica (EPA 

19/2/2015). 
Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Jaciment arqueològic. 
Context Explotació agropecuària. Zona plana, conreada i aterrassada, El jaciment és 

de l’època romana d’August, de l’Alt Imperi. Lloc d’habitació amb estructures 
conservades de vilꞏla. No es troben estructures i el terreny està molt 
remenat. Les restes de ceràmica estan molt deteriorades, degut a l’intens 
correu que ha sofert la zona. 

Estat actual No es troben estructures, terreny molt remenat. Les restes de ceràmica estan 
molt trinxades, degut a l’intens conreu que ha sofert la zona. 

Ús actual Agropecuari. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es mantindran obligatòriament tots aquells elements que constitueixen 
l´estructura i la configuració dels jaciments catalogats.  

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions que estableixi 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 o 
normativa que el substitueixi: excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, 
documentació gràfica i plàstica, consolidació, restauració i adequació de les 
estructures. 



PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AGRAMUNT  
TEXT APROVACIÓ INICIAL – JULIOL 2021                                                                    CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS 

 

 

292 

Només es podran modificar aquells elements que siguin extrínsecs als valors 
patrimonials dels jaciments i que representin una agressió formal i/o 
patrimonial per a la correcta percepció, visualització i comprensió dels 
mateixos. 
Tots els elements que representin una agressió formal i/o patrimonial per a la 
correcta percepció, visualització i comprensió dels mateixos s’hauran de 
retirar. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el jaciment.  
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SERRA D’ALMENARA *BN.01 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la zona sud del terme municipal, entre la carretera C-14 i la LV-
3028.  

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística Clau NU-1 - Sòl de protecció especial, inclòs en el PEIN o Xarxa 

natura 2000. 
 

 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Interès paisatgístic i ambiental. 
Classificació   Béns naturals. 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor paisatgístic i ambiental. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Interès paisatgístic i ambiental. 
Context En plena Depressió Central i limitant amb el Prepirineu hi trobem la serra de 

Bellmunt-Almenara, constituïda per una alineació longitudinal de petits turons 
argilosos, calcaris i guixencs. El punt més alt de la serra té una elevació de 
456,8 metres, on hi ha situat el pilar d’Almenara. 
Estan ubicats en el plec que es coneix com a anticlinal de Barbastre-
Balaguer-Almenara, i que separen les planes agrícoles regades pels canals 
d'Urgell al sud i la ribera del Sió al nord. 
Aquest espai ocupa una superfície de 6.410 ha, i els límits estan marcats al 
nord per una sèquia petita del canal d'Urgell i al sud per la primera sèquia del 
canal d'Urgell. A llevant, els secans de Plans de Sió ens marquen la seva 
finalització, i a ponent, l'extrem de la serra el trobem quan arriba a la C-13, al 
terme de la Sentiu de Sió. 
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És un espai que ha conviscut al costat de la història escrita de les nostres 
terres. Testimoni fidel del pas del temps, és posseïdora d'una riquesa natural, 
històrica i cultural que cal preservar. 
Des de l'antiguitat fins a les acaballes del segle XIX va esdevenir un 
important emplaçament per a la gent que cercava terres per conrear i una 
certa seguretat, en un territori molt sec abans de la construcció del canal 
d'Urgell. És un espai ric en elements de caràcter històric, en què destaquen 
nombrosos jaciments arqueològics i construccions de pedra integrades a 
l'entorn natural, que donen al paisatge un caire humanitzat i ens expliquen la 
història i la realitat social del territori en èpoques passades, d'una forma de 
viure lligada a l'activitat agrícola i ramadera. 
En l'àmbit paisatgístic destaca per la seva morfologia sinuosa; la vall 
anticlinal que l'aïlla i el teixit de camins que la cobreixen la fa molt propícia 
per practicar o organitzar-hi activitats de lleure i gaudir d'unes vistes 
extraordinàries. Alhora, s'hi poden trobar de forma excepcional el pas 
estacional, tossals, amplis conreus i camins custodiats per marges de pedra. 
És un espai privilegiat per estudiar la transformació del paisatge i visitar el 
patrimoni que ens deixa la construcció del canal, que rau en tot el seu 
conjunt. Des de diversos punts es contemplen les terres regades del pla i la 
ribera del Sió, alhora que es pot observar el paisatge estèpic de la serra. 

Ús actual  Agrícola i lleure. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Cal posar en valor l’interès paisatgístic d’aquesta serra en tant que 
constitueix un  espai elevat en un entorn dominat per la plana de Lleida, pel 
que destaca enmig del paisatge i, des dels seu cim on hi ha el pilar 
l’Almenara, ofereix unes vistes immillorables del seu entorn més proper i 
llunyà. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions necessàries per garantir la 
preservació i conservació del paisatge. 

 Es protegiran tots aquells elements arquitectònics, arqueològics i naturals 
que tinguin especial interès. 
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RIU SIÓ *BN.02 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la zona central del terme municipal, creuant el nucli d’Agramunt.  
Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl i O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable i sòl urbà. 
Qualificació urbanística Clau H – Sistema hídric i zona verda. 
 

 
 

    
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Interès paisatgístic i ambiental. 
Classificació   Béns naturals. 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 3 – Protecció parcial 
Raons per a la catalogació Valor paisatgístic, ambiental i socio-cultural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Interès paisatgístic i ambiental. 
Context El Sió és un riu de la depressió central afluent per l'esquerre del Segre, amb 

un recorregut de 77 km, drena la Ribera de Sió. El seu cabal és molt magre 
perquè neix en una comarca de la Catalunya seca (la Segarra). Fins que no 
arriba a la Noguera i entra en zona de regadiu, hi baixa molt poca aigua. 
Neix a la font de Gàver, a la Segarra, i desemboca abans d’arribar a 
Balaguer. 
Actualment es troba en un estat de contaminació greu i han desaparegut 
totes les espècies fluvials, almenys en els trams mitjà i baix. Hi eren 
característics el cranc de riu, el musclo de riu, les anguiles i els barbs fins 
que la indústria es va establir a la ribera del Sió. 
El riu creua el terme municipal pel centre, provinent de l’est i desplaçant-se 
en sentit oest. Al llarg del seu recorregut per Agramunt, el riu Sió travessa 
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àrees rurals i agrícoles i també les zones urbanitzades de la vila, on es troba 
canalitzat. 
A l’oest del nucli d’Agramunt el canal d'Urgell passa per damunt del riu Sió 
mitjançant el pont de ferro, construït al segle XIX. 
El parc urbà que hi ha a Agramunt en tota la longitud del riu esdevé una gran 
arquitectura ambiental, escenari d’esport, lleure i convivència, i un bon 
referent històric com a testimoni de l’evolució topogràfica de la ciutat. 
La dimensió patrimonial de l’indret es fonamenta en el seu valor natural i 
ecològic, en tant que conforma un connector biològic molt important a la 
comarca, i acull una bona representació d’espècie de la flora i la fauna 
pròpies d’aquests ambients. 

Ús actual  Riu. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Caldrà preservar tots aquells elements que constitueixen l’estructura i la 
configuració del conjunt paisatgístic de l’àmbit de protecció, i especialment 
les vies d’aigua (les vorades i trinxeres i vorades que formen la ribera natural 
del riu, així com les dels canals, subcanals i sèquies que conformen el 
conjunt fluvial de l’àmbit de protecció), els camins, els arbrats, canyissars, 
herbats, matollars i les construccions de suport. 

Tipus d’intervenció Es podran realitzar aquelles intervencions necessàries per garantir la 
preservació i conservació del paisatge. 

 Es protegiran tots aquells elements arquitectònics, arqueològics i naturals 
que tinguin especial interès. 
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PINEDA DEL PARC DEL CONVENT *BN.03 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al Parc del Convent, dins el nucli urbà d’Agramunt  - Carrer Baixada 
del Convent, 3. 

Identificació al plànol  O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. 
Coordenades UTM   X: 342365.50  Y: 4627932.25 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà. 
Qualificació urbanística Clau V1 – Zona verda. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un conjunt d’arbres amb molts exemplars que per la seva 

vellesa, les seves característiques i la seva ubicació constitueixen un 
element destacable. La seva situació a dalt d’un turó en permet la 
seva òptima visualització fins i tot a llarga distància. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Pineda 
Context                 Pineda situada al Parc del Convent. Formada per pi blanc (pinnus 

halepensis) i pi pinyoner (Linus pineda).  No s’ha pogut determinar l’edat dels 
exemplars. La seva situació en un espai públic en el centre urbà en permet la 
seva òptima visualització. 

Estat actual Bo, tot i que alguns exemplars necessiten un tractament fitosanitari contra 
processionària a base de “bacillus tungensis”. 

Ús actual L’espai on està ubicada la pineda és una zona verda. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tota la zona de la pineda és objecte de protecció. En especial dos exemplars 
més singulars. 

Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala dels arbres ni de 
cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. En cas que es 
mori algun arbre i s’hagi de talar caldrà substituir-lo per tal de mantenir la 
pineda. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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ROURE A LES PUELLES *BN.04 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Torrents, tocant del camí de Mafet a les Puelles. 
Polígon 507, parcelꞏla 16 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 344421.96 Y: 4629635.23 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-4, sòl de protecció preventiva. 
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
roures del municipi. La seva situació tocant al camí en permet la 
seva òptima visualització. 
Valor paisatgístic i natural. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Roure (Quercus cerrioides) situat tocant al camí que va de Les Puelles a 

Mafet, en la banda est. En el marge d’una plantació de cereal. Destaca per la 
seva alçada. Les branques creixen verticalment en forma allargada i esvelta. 
No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto del vol de 
l’any 1946 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és el marge d’un camí municipal. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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CEDRE A LA CAPELLA DELS SOCORS *BN.05 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Carrer de la Capella, tocant a la Capella dels Socors 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 341971.20, Y: 4627413.82 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau V1, Zona verda. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
cedres del municipi. La seva situació en un espai públic en el centre 
urbà en permet la seva òptima visualització. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Cedre del atlas (Cedrus atlàntica) situat tocant a la Capella dels Socors, 

davant del Riu Sió. El seu emplaçament dins d’Agramunt a afavorit la seva 
bona conservació i manteniment. Destaca per la seva alçada. Les branques 
creixen de forma arrodonida i en alçada. No s’ha pogut determinar l’edat 
d’aquest exemplar. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una zona verda. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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ALZINA A MONTCLAR *BN.06 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de Clot del Pou de Montclar d’Urgell, tocant al camí 
interior de la finca. 
Polígon 25 - parcelꞏla 44. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 336913.25, Y: 4634794.34    
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 
 

 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
alzines del municipi. La seva situació tocant al camí en permet la 
seva òptima visualització. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Alzina (Quercus illex subespècie rotundifolia) situat en un marge d’un camp 

de cereal. Destaca per la seva copa rodona. Les branques creixen de forma 
arrodonida. No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto 
del vol de l’any 1956 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és el marge d’un camí municipal. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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BOSC D’AURÓ NEGRE A  MONTCLAR *BN.07 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida Cabanals de Montclar d’Urgell, tocant a la Ctra. LV-3022, 
just darrere de la bàscula municipal.  
Polígon 21 - parcelꞏla 3. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 337855.40, Y: 4634760.84 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà. 
 

  
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un conjunt d’arbres amb molts exemplars que per la seva 

vellesa, les seves característiques i la seva ubicació constitueixen un 
element destacable. La seva situació tocant a la carretera en permet 
la seva òptima visualització. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Bosc d’Auró Negre (Acer montspesolanum) situat en el marge de la carretera 

que va fins a Montclar. Dins del terme d’Agramunt és l’únic bosc d’Auró 
Negre Autòcton. No s’ha pogut determinar l’edat d’aquests exemplars, però 
l’ortofoto del vol de l’any 1956 ja mostra que el bosquet existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat el bosc és el marge d’un camí municipal. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar La  protecció afecta a tot el bosc en conjunt..  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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RENG D’OLIVERES A MONTCLAR *BN.08 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Polígon 25, parcelꞏla 74, de la partida Comes de Montclar d’Urgell.  
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 337436.00, Y: 4634312.75 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà 
 

     
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un conjunt d’arbres amb varis exemplars que per la seva 

vellesa, les seves característiques i la seva ubicació constitueixen un 
element destacable. La seva situació tocant a un camí municipal en 
permet la seva òptima visualització. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Conjunt d’oliveres (Olea europaea) situades en el marge d’una finca 

d’oliveres. Aquestes estan situades en el límit sobre un mur de pedra inclinat. 
Destaquen per la seva situació dins la finca i per la seva antiguitat. No s’ha 
pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto del vol de l’any 
1946 ja mostra que els arbres existien. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una finca agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot el conjunt és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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OM AL PASSEIG J. BRUFAU *BN.09 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al centre d’Agramunt. Al passeig J. Brufau, tocant al pont de l’institut. 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable.  
Coordenades UTM   X: 342046.5 Y: 4627402.8 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà. 
Qualificació urbanística Clau V1 – Zona verda, espais lliures. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
oms del municipi. La seva situació en una zona verda, al costat del 
riu, en permet la seva òptima visualització. 
Valor paisatgístic i natural. 
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Om (Ulmus minor) situat al Passeig J. Brufau. Es tracta d’un om autòcton 

que destaca perquè és un dels pocs exemplars d’aqueta espècie que queda, 
la resta són de l’espècie americana (Ulmus americana). No s’ha pogut 
determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto del vol de l’any 1956 ja 
mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una zona verda. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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ALZINA A MONTCLAR *BN.10 

 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida cap de termes, al sud de Montclar, prop de la boca sud 
de la mina del Canal d’Urgell. 
Polígon 514 - parcelꞏla 69. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 336721.6, Y: 4632185.5 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-2, Sòl de valor natural i de connexió. 
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
alzines del municipi. La seva situació tocant al camí en permet la 
seva òptima visualització. 

 Valor paisatgístic i natural. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Alzina (Quercus illex subespècie rotundifolia) situat en un marge d’un camp 

de cereal. Destaca per la seva copa rodona. Les branques creixen de forma 
arrodonida. No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto 
del vol de l’any 1956 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una finca agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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FREIXES AL PONT DE FERRO *BN.11 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de les Planes, a tocar del pont de Ferro, a la zona 
d’esbarjo. 
Polígon 9 - parcelꞏla 100. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   X: 341183.0, Y: 4627680.7  
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-5, Sòl de protecció agrícola – horts. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta de varis arbres que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueixen un exemplars destacables entre 
d’altres freixes del municipi. La seva situació en una zona d’esbarjo 
en permet la seva òptima visualització. 
Valor paisatgístic i natural. 
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Freixes (Fraxinus angustifolia) situad en una zona verda propera al riu Sió, a 

tocar del pont de ferro. Destaquen per la seva antiguitat i per la seva 
grandària, molt per sobre de la mitjana dels altres exemplars que hi ha a la 
zona. No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto del 
vol de l’any 1956 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on estan ubicats els arbres és una zona verda. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tots els arbres són objectes de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala dels arbres ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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LLEDONER A MAFET *BN.12 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A la partida de les Eres de Mafet, tocant al camí que va de Mafet fins 
al Canal.  
Polígon 505 - parcelꞏla 72. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl.  
Coordenades UTM   X: 340697.00 , Y: 4630002.75 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-4, Sòl de protecció preventiva. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
lledoners del municipi. La seva situació tocant al camí en permet la 
seva òptima visualització. 
Valor paisatgístic i natural. 
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Lledoner (Celtis australis) situat a la vora del camí. Destaca per la seva gran 

copa rodona i el diàmetre del seu tronc. Té un creixement de forma 
arrodonida. No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto 
del vol de l’any 1946 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una finca agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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ALZINA A MAFET *BN.13 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Polígon 2, parcelꞏla 77, de la partida de les Eres de Mafet. En 
l’interior d’una finca. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   X: 340568.76, Y: 4629947.48 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau NU-4, Sòl de protecció preventiva. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’un arbre que per la seva vellesa i les seves 

característiques constitueix un exemplar destacable entre d’altres 
alzines del municipi. La seva situació tocant al camí en permet la 
seva òptima visualització. 
Valor paisatgístic i natural. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbre 
Context Alzina (Quercus illex subespècie rotundifolia) situat en l’interior d’una finca 

agrícola. Destaca per la seva copa arrodonida i les tres branques principals. 
No s’ha pogut determinar l’edat d’aquest exemplar, però l’ortofoto del vol de 
l’any 1946 ja mostra que l’arbre existia. 

Estat actual Bo 
Ús actual L’espai on està ubicat l’arbre és una finca agrícola. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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BOSCS D’ALZINERES *BN.14 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A diferents indrets, principalment en marges de les finques de 
conreu. 

Identificació al plànol Sense identificar. 
Coordenades UTM   Varies. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Varies. 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta de petits boscos situats als marges de les finques agrícoles 

molt característics del paisatge de secà que cal preservar per tal que 
no desapareguin a causa de rompudes forestals. 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbres 
Context Alzines (Quercus illex subespècie rotundifolia) situat en agrupacions que 

constitueixen petits boscos entre finques agrícoles. Alguns dels exemplars 
tenen una certa antiguitat i altres són de nou creixement i garanteixen la 
continuïtat del bosc. 

Estat actual Depèn dels boscos. Alguns es conserven bé i altres s’han inclòs en alguna 
rompuda forestal. 

Ús actual Boscos que delimiten finques agrícoles. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar La  protecció afecta a tot el bosc en conjunt. 
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala dels arbres ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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ALZINERES SINGULARS *BN.15 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A diferents indrets, principalment en marges de les finques de 
conreu. 

Identificació al plànol Sense identificar. 
Coordenades UTM   Varies. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Varies. 
 

      Alzineres al mas de Muntada 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements naturals 
Classificació   Béns naturals 
Categoria    BN Béns naturals 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Es tracta d’alzineres de mida important, situades en petits boscos o 

bé de forma aïllada, als marges de les finques agrícoles. Són 
característiques del paisatge de secà que cal preservar per tal que 
no desapareguin a causa de rompudes forestals. Aquests exemplars 
destaquen per la seva vellesa i les seves característiques. Es 
protegeixen els exemplars existents des de 1970 o de més de 50 cm 
de perímetre del tronc mesurat a 1,30m. de terra. 
Valor paisatgístic i natural.  

j 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arbres 
Context Alzines (Quercus illex subespècie rotundifolia) singulars. 
Estat actual Normalment es troben en bon estat de conservació. 
Ús actual Normalment ubicades als marges de finques agrícoles. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Tot l’arbre és objecte de protecció.  
Tipus d’intervenció Preservació i conservació del paisatge. No es permet la tala de l’arbre ni de 

cap de les seves parts, només es podran realitzar puntualment podes de 
manteniment i tractaments en cas que sigui indispensable. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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MARGES I PARETS DE PEDRA SECA *BAMP.01 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A diferents indrets, principalment en finques de conreu. 
Identificació al plànol Sense identificar. 
Coordenades UTM   Varies. 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Varies. 
 

 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Elements caracteritzadors 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor arquitectònic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Arquitectura agrícola 
Context Marges i parets de pedra situats en límits de finca i en camins. 
Estat actual Depèn del marge. Alguns poden estar desgastats pel pas del temps o per la 

incidència de l’aigua. 
Ús actual Funcionen com a murs de contenció per salvar els desnivells del terreny. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta de construccions que conserven la seva fesomia original i que 
formen part d’una mateixa tipologia que defineix el paisatge rural de secà de 
la zona i que cal protegir tant pel seu valor ambiental com arquitectònic.  
Es conservaran íntegrament tots els marges de pedra. 
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Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de restauració i consolidació dels marges i les 
parets respectant la seva disposició sobre el terreny.. En cas que es vulgui 
construir més tram de marge s’haurà de realitzar amb la mateixa tècnica 
tradicional. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. 
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BASSA DE LES PUELLES *BAMP.02 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al nucli de les Puelles - Carrer dels Horts 
Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. 
Coordenades UTM   X: 344622.00   Y:4629367.00 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà 
Qualificació urbanística   Clau V2, zona verda – espais lliures. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor ambiental i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica - bassa d’aigua. 
Context Bassa d’aigua de grans dimensions situada al mateix nucli. Va ser construïda 

el 1610 i rehabilitada entre 2009 i 2010. Durant segles va servir per regar els 
horts dels pagesos de la contrada i com abeurador dels animals. 

Estat actual En bon estat de conservació. 
Ús actual Bassa d’aigua per regar els horts. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una bassa que conserva, en part, la seva fesomia original i que 
explica el paisatge rural de secà de la zona. Cal protegir-la tant pel seu valor 
ambiental com paisatgístic.  
Es conservaran íntegrament tots els marges de pedra que queden. 

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del paisatge es conservaran tots els trams 
de mur de pedra de la bassa, on només s’hi podran fer actuacions de 
consolidació i rehabilitació.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit. Caldria mantenir els horts que hi ha al costat de la 
bassa en actiu perquè formen part del conjunt amb interès paisatgístic. 
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BASSA DEL GALL *BAMP.03 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret A les parades de l’Esteve, al camí del Bosc que surt de Mafet.  
Polígon 505 - parcelꞏla 11 - Partida El Bosch. 

Identificació al plànol  O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341119.50 Y: 4631325.50 
 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   NU-2, Sòl de valor natural i de connexió 

 

                   
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor arquitectònic, ambiental i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica - bassa d’aigua. 
Context Conjunt format per una bassa al costat d’un hort tancat amb pedra seca i una 

cabana de volta. 
Estat actual En procés de degradació. 
Ús actual En desús. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una bassa que conserva la seva fesomia original i que explica el 
paisatge rural de secà de la zona. Cal protegir-la tant pel seu valor ambiental 
com paisatgístic.  
Es conservaran íntegrament tots els marges de pedra. 

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del paisatge es conservaran tots els trams 
de mur de pedra de la bassa, on només s’hi podran fer actuacions de 
consolidació i rehabilitació.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element 
arquitectònic protegit.  
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SEGLA DEL MOLINAL *BAMP.04 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Al mateix raval de la Segla del Molinal fins a Lo Reguer, al terme de 
Puigverd d’Agramunt. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable – O.1 Règim del sòl. 
Coordenades UTM   X: 342478.00 Y: 4627700.50  
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística SUD-3, Sòl de protecció ambiental del nucli urbà i NU-4 Sòl de 

protecció preventiva.  
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor ambiental i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Interès paisatgístic. 
Context Antiga sèquia que servia per regar des del segle XIII. El riu Sió abastia 

d’aigua la vila mitjançant la segla Molinal, que s’iniciava en una peixera més 
apunt de Puigverd d’Agramunt i arribava a la vila pel darrera del raval de 
Puigverd, travessava el que avui és el carrer Estudis Nous i seguia pel peu 
de la muralla de llevant fins a la bassa del molí situada on actualment hi ha el 
Casal Agramuntí. Abans dels segle XIX, quan encara no existien els carrers 
esmentats i no s’havia edificat la plaça Mercadal, la segla discorria al 
descobert; posteriorment , des del final del raval fins a la bassa fou tapada 
amb una volta de pedra. La segla Molinal tenia moltes derivacions, 
mitjançant les quals no solament es portava l’aigua a la població, sinó que 
també es regaven els horts i les terres de la cara nord, els Salats i el reguer 
Salat, i de la cara sud, els Asgous.  

Estat actual D’aquesta segla encara se’n conserva una part que, esporàdicament, es fa 
servir per regar trossos de conreu. Al nucli urbà d’Agramunt, tocant a la 
Ronda del Molinal, se n’ha netejat un tram. 

Ús actual Sense ús, excepte un tram en sòl no urbanitzable que s’utilitza per regar. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta sèquia que s’ha modificat molt amb el pas dels anys amb el 
creixement urbà del nucli d’Agramunt però que cal protegir tant pel seu valor 
ambiental com paisatgístic.  
S’hauria de mantenir amb ús els trams que encara s’utilitzen i garantir la 
conservació d’aquells elements amb interès (voltes de pedra, marges, etc.). 
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Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del paisatge es conservaran tots els trams 
de mur de pedra de la bassa, on només s’hi podran fer actuacions de 
consolidació i rehabilitació.  

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en l’element protegit. 
Caldria mantenir en ús el reg de la sèquia per les finques agrícoles perquè 
formen part del conjunt amb interès paisatgístic. 

 En el desenvolupament del SUD-3 caldria reservar aquest espai com a zona 
verda per evitar que es perdi la traça de la sèquia. 
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ROCA DE LA DELFINA *BAMP.05 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí vell de Mafet, a uns 350 metres des de l’última casa 
d’Agramunt. 
Polígon 2, Parcelꞏla 9009. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl 
Coordenades UTM   X: 341453.6 Y: 4628657.8 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable 
Qualificació urbanística   Clau NU-4, sòl de protecció preventiva. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Valor històric, ambiental i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Roca natural. 
Context La llegenda de La Delfina és una narració tradicional de la vila d’Agramunt 

ambientada en els anys en què els musulmans ocuparen aquesta zona de 
l’actual Catalunya. Es tractava d’una heroïna, filla dels senyors cristians 
d’Agramunt, però raptada i afillada per un rei musulmà, que es feu famosa 
per les seves gestes guerreres i que es va acabar casant amb el que havia 
d’esdevenir futur comte. La llegenda es troba especialment fixada en la 
memòria popular dels agramuntins en referència a un indret dels afores de la 
vila, en el camí vell de Mafet, conegut com la Roca de la Delfina, on segons 
la tradició el rei musulmà trobà el nadó en braços de la seva dida morta. El 
carro on viatjaven fugint del setge de la vila s’estavellà en aquest indret 
proper al Rec Salat en ser atacats pels musulmans. 

Estat actual La roca està en bon estat de conservació ja que l’any 2017 es va netejar la 
zona per deixar-la ben visible. 

Ús actual Monument. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’una roca emblemàtica per al municipi i que cal protegir per tal de 
preservar la història local. Es conservarà íntegrament. 

Tipus d’intervenció Es permetran actuacions de conservació. En cap cas es podran traslladar la 
roca. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixen al seu entorn no repercuteixin negativament en el bé protegit.  
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CAMÍ DE MONTCLAR I LA DONZELL *BAMP.06 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí que discorre d’oest a est per la part nord de Montclar pel 
polígon 21 i 22 fins a la part nord de La Donzell pel polígon 27.  

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   Inici camí: X: 335881.00  Y: 4635040.50 (zona Montclar) 

Final camí: X: 344023.00 Y: 4634260.50 (zona La Donzell) 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau X - Sistema viari  
 

 
 

 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Camí inclòs a la Resolució MAH/682/2008, de 18 de febrer, per la 

qual s'aprova la classificació de camins ramaders del terme 
municipal d'Agramunt (DOGC 5091) amb el número 251. 
Valor ambiental i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Camí ramader. 
Context Camí ramader del terme municipal l’Agramunt que conserva un interès 

històric i paisatgístic.  
Estat actual El camí està en bon estat de conservació, se’n fan manteniments periòdics. 
Ús actual Xarxa viària. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un camí ramader que cal protegir tant pel seu valor històric com 
paisatgístic.  
S’hauria de garantir la conservació del ferm per tal de mantenir-lo amb ús. 
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Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del camí es podran realitzar els 
manteniments periòdics que siguin necessaris. Es mantindrà el traçat actual 
del camí i la seva amplada, i es conservaran aquells elements que li donen 
caràcter: arbres singulars, marges de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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CAMÍ DE COLL DE SERP A LA SERRA DE LA PUDIA *BAMP.07 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí que discorre de nord a sud des de la Partida de la Serra de 
Púdia al polígon 25 fins a la partida del Coll de la Serp del polígon 24 
al nucli de Montclar. Fa de límit de terme amb Foradada. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   Inici camí: X: 335709.00  Y: 4635049.50 (zona Nord) 

Final camí: X: 335619.00Y:  4633791.50 (zona Sud) 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau X - Sistema viari  
 

      
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Camí inclòs a la Resolució MAH/682/2008, de 18 de febrer, per la 

qual s'aprova la classificació de camins ramaders del terme 
municipal d'Agramunt (DOGC 5091) amb el número 252. 
Valor ambiental i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Camí ramader. 
Context Camí ramader del terme municipal l’Agramunt que conserva un interès 

històric i paisatgístic.  
Estat actual El camí està en bon estat de conservació, se’n fan manteniments periòdics. 
Ús actual Xarxa viària. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un camí ramader que cal protegir tant pel seu valor històric com 
paisatgístic.  
S’hauria de garantir la conservació del ferm per tal de mantenir-lo amb ús. 

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del camí es podran realitzar els 
manteniments periòdics que siguin necessaris. Es mantindrà el traçat actual 
del camí i la seva amplada, i es conservaran aquells elements que li donen 
caràcter: arbres singulars, marges de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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CARRERADA DE CASTELLSERÀ A PUIGVERD  *BAMP.08 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Camí que discorre per la Serra d’Almenara d’oest a est des de la 
partida de Cal Trepat  de Dalt tocant a Castellserà fins a la partida 
d’Almenara Alta, tocant al nucli de Puigverd d’Agramunt. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   Inici camí: X: 334224.00   Y: 4626265.50 (Zona oest) 

Final camí: X: 341236.00  Y: 4624351.50 (Zona est) 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau X - Sistema viari  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Camí inclòs a la Resolució MAH/682/2008, de 18 de febrer, per la 

qual s'aprova la classificació de camins ramaders del terme 
municipal d'Agramunt (DOGC 5091) amb el número 249. 
Valor ambiental i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Camí ramader. 
Context Camí ramader del terme municipal l’Agramunt que conserva un interès 

històric i paisatgístic.  
Estat actual El camí està en bon estat de conservació, se’n fan manteniments periòdics. 
Ús actual Xarxa viària. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Elements a preservar Es tracta d’un camí ramader que cal protegir tant pel seu valor històric com 
paisatgístic.  
S’hauria de garantir la conservació del ferm per tal de mantenir-lo amb ús. 

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del camí es podran realitzar els 
manteniments periòdics que siguin necessaris. Es mantindrà el traçat actual 
del camí i la seva amplada, i es conservaran aquells elements que li donen 
caràcter: arbres singulars, marges de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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CARRERADA DE CASTELLSERÀ AL PILAR D’ALMENARA *BAMP.09 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Des del Pilar d’Almenara al nucli de Castellserà passant pel polígon 
513, de nord a sud. 

Identificació al plànol O.2 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable  
Coordenades UTM   Inici camí: X: 336864.00   Y: 4624425.50 (Zona Sud) 

Final camí: X: 338252.00  Y: 4624723.50 (Zona Nord) 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Clau X - Sistema viari  
 

 
 
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Camí inclòs a la Resolució MAH/682/2008, de 18 de febrer, per la 

qual s'aprova la classificació de camins ramaders del terme 
municipal d'Agramunt (DOGC 5091) amb el número 250. 
Valor ambiental i paisatgístic. 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Camí ramader. 
Context Camí ramader del terme municipal l’Agramunt que conserva un interès 

històric i paisatgístic.  
Estat actual El camí està en bon estat de conservació, se’n fan manteniments periòdics. 
Ús actual Xarxa viària. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’un camí ramader que cal protegir tant pel seu valor històric com 
paisatgístic.  
S’hauria de garantir la conservació del ferm per tal de mantenir-lo amb ús. 

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del camí es podran realitzar els 
manteniments periòdics que siguin necessaris. Es mantindrà el traçat actual 
del camí i la seva amplada, i es conservaran aquells elements que li donen 
caràcter: arbres singulars, marges de pedra, etc. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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BANCADA DEL CANAL D’URGELL *BAMP.10 
 
LOCALITZACIÓ      

Nucli , partida o  indret Tot el recorregut del Canal d’Urgell pel terme municipal d’Agramunt, 
des del camí de Preixens fins al pont del camí que va des de la 
carretera LV-3025 a la Creueta. 

Identificació al plànol O.1 Règim del sòl  
Coordenades UTM   Inici canal: X:339265.4   Y: 4629331.6  

Final canal: X: 338125.4   Y: 4627873.1 
 
DADES URBANÍSTIQUES 

Classificació del sòl   Sòl no urbanitzable. 
Qualificació urbanística Varies. 
 

       
 
CATALOGACIÓ 

Tipus de bé   Àrees i entorns d’interès paisatgístic 
Classificació   Béns ambientals i paisatgístics 
Categoria    BPU Béns de protecció urbanística 
Nivell de protecció  Nivell 4 – Protecció ambiental. 
Raons per a la catalogació Està inclòs a l’inventari de patrimoni arqueològic català. 

Valor històric, arqueològic i paisatgístic. 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Tipologia funcional Infraestructura hidràulica. 
Context El tram del canal d’Urgell que passa pel terme d’Agramunt és el canal 

principal, que en alguns trams conserva els camins als laterals nomenats “la 
bancada” on encara es conserven arbrats, herbats i matollars que li atorguen 
valors paisatgístics al recorregut. 
La dimensió patrimonial de l’indret es fonamenta en el fet d’esdevenir una 
gran arquitectura ambiental -principalment base per a l’abastiment d’aigua 
als camps que travessa i a les poblacions, però també plataforma d’esport i 
lliure-, un excelꞏlent mirador per contemplar el paisatge i la ciutat, i un bon 
referent històric com a testimoni del desenvolupament del regadiu. 

Estat actual La canalització de formigó està en perfecte estat de conservació ja que se’n 
fa manteniments periòdics. 

Ús actual Infraestructura hidràulica i xarxa viària. 
Usos permesos Tots aquells que estiguin admesos segons POUM i el planejament derivat 

que el desenvolupa. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Elements a preservar Es tracta d’uns camins que cal protegir tant pel seu valor històric com 
paisatgístic.  
S’hauria de garantir la conservació del ferm del camí per tal de mantenir-lo 
amb ús. I sobretot caldria garantir la presència d’arbres al llarg de la bancada 
per tal de mantenir les zones d’ombra que atorguen caràcter al recorregut.  

Tipus d’intervenció Per tal de garantir la preservació del camí es podran realitzar els 
manteniments periòdics que siguin necessaris.  
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Es farà especial atenció a mantenir les arbredes i a recuperar aquelles que 
s’hagin desforestat. 
Així mateix, es preservaran els elements arquitectònics singulars que es 
conserven al llarg de tot el recorregut: les casetes de manteniment, els ponts, 
els edicles protectors de les portelles, els vessadors i una munió de peces 
d’enginyeria hidràulica, etc. respectant sempre la configuració íntegra, el 
cromatisme, l'acabat material i la textura originals. 

Entorn pròxim Cal preservar l'entorn pròxim, buscant que les modificacions que es 
produeixin al seu entorn no repercuteixin negativament en el paisatge. 
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