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3. CATÀLEG DE BÉNS  

 
 
L’ instrument general de protecció de patrimoni de Guixers serà el catàleg de Béns i el Pla 
Especial de protecció de patrimoni que el desenvolupi. 
Aquest Catàleg de Béns a protegir que inclou el POUM s’ha elaborat prenent com a 
referència els  inventaris de patrimoni arquitectònic i patrimoni arqueològic del Departament 
de Cultura. 
Aquest Catàleg podrà completar-se i ampliar-se en el Pla Especial de protecció del patrimoni 
i Catàleg que preveu la normativa POUM. 
El Catàleg de construccions, els jaciments, les fonts, els espècimens botànics i les zones 
d’interès que cal preservar es completarà d’acord amb el que preveu l’article 69 del TRLUC. 
 

Classificació dels béns protegits: 
Els béns objectes de protecció, compresos dins d’aquest Catàleg, es classifiquen en: 
 

1. Béns culturals, a partir d’ara BC, amb la següent classificació: 
 
Patrimoni construït:  
 

a. conjunts arquitectònics: són els grups arquitectònics i les àrees urbanes que 
presenten valors històrics, de paisatge urbà, arquitectònics o urbanístics 
homogenis, i que es caracteritzen per la seva agrupació contínua, integració al 
medi urbà, clara delimitació i coherència en els materials, element o estils emprats 
en la seva construcció. 

b. Edificis: són els immobles amb valors arquitectònics, històrics o socials, que 
conserven total o parcialment la coherència unitària del projecte original malgrat 
les característiques, representativitat i per la seva coherència en el pensament 
arquitectònic que transmeten, pertanyen inequívocament al patrimoni cultural de 
la ciutat i són mereixedors d’una especial protecció. 

c. Elements arquitectònics: són aquelles obres aïllades, de petit format, que 
s’integren en el paisatge com objectes d’interès específic per raons històriques, 
científiques, artístiques, culturals o socials, i que conserven total o parcialment el 
seu disseny. 

d. Obra civil: són aquelles obres d’enginyeria civil o militar, com ponts, canals o 
torres de guaita o defensa, que tenen un interès específic per raons històriques, 
arqueològiques, científiques, culturals o socials. 
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Jaciments: 
 Es tracta de les zones on s’han produït troballes aïllades i/o superficials, que no 
proporcionen la suficient informació per situar el possible jaciment o les que mitjançant 
excavacions arqueològiques han posat de manifest la presència de restes o estructures 
arqueològiques. En aquestes zones, prèviament a la concessió de qualsevol llicència, 
s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques, d’acord amb la legislació 
vigent, per tal de confirmar l’existència del jaciment. 
 

Fonts: 
 Són els indrets d’on brolla o brollava aigua subterrània. Algunes disposen d’elements 
arquitectònics que canalitzen l’aigua per ser recollida. 
 

2. Béns d’Interès Natural: 
 

a. Zones d’interès: boscos i zones que formen un conjunt vegetal. 
b. Espècimens botànics: Mostres botàniques que tenen valor per les seves 

mides excepcionals, edat, història, particularitat científica o etnològic. 
 

Criteris generals de protecció: 
Per a la determinació dels criteris generals de protecció s’atendrà al que determini la Llei de 
Patrimoni cultural català, Llei 9/1993, de 30 de setembre  i modificada per la llei 10/2001 de 
13 de juliol. 
 

Respecte els béns construïts: 
 

1. Són preferents la conservació, la consolidació i la restauració i en cap cas 
es permetran obres que suposin un canvi en les característiques 
tipològiques  i essencials del bé catalogat.  

 
2. En el cas de rehabilitació es respectaran els elements protegits i les obres 

s’atendran a les condicions de protecció establertes en les fitxes 
particulars. 

 
3. En qualsevol cas, les obres d’intervenció en els béns immobles 

respectaran les condicions ambientals, arquitectòniques i característiques 
del lloc o del seu entorn immediat. Totes aquestes obres o intervencions 
estaran orientades a restituir la seva configuració arquitectònica original o 
característica. 

 
4. Els propietaris dels béns immobles inclosos en el present catàleg són 

obligats a conservar-los en bon estat, tant de seguretat com de salubritat i 
ornamentació. L’ajuntament podrà ordenar d’ofici o a instància de 
qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries per a la 
conservació en les òptimes condicions quan els seus propietaris no en 
tinguin cura. 

 
5. En els elements vinculats als recursos hídrics ( fonts) no s’admet cap 

actuació que pugui malmetre o degradar les seves característiques 
essencials, el seu entorn i la qualitat de les aigües. En conseqüència, 
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resten prohibits els moviments de terres o actuacions que puguin produir 
alteració del curs de les aigües o de la seva qualitat. Totes les obres 
plantacions i altres actuacions que es puguin autoritzar, aniran destinades 
a millorar a adequar les àrees contigües del indret. 

 
 
 
Respecte els béns d’interès natural: 
 

1. No s’admetran actuacions que n’alterin la seva morfologia, ni pèrdua dels 
seus valors naturals i/o mediambientals. No s’admetran actuacions ni 
activitats que impliquin incompatibilitats o pèrdua dels valors especialment 
protegits. En conseqüència, resten prohibits els moviments de terres, ( 
excepte quan resultin necessaris per recondicionament ), les activitats 
extractives en general, les noves construccions i l’acampada. 

 
2. En el Béns d’Interès Natural (BIN) resta prohibit efectuar accions sobre el 

medi físic o biològic vinculat a l’aigua. A aquest efecte, resta prohibir 
efectuar abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües, 
acumular residus sòlids, runes o substàncies que representin un perill de 
contaminació de les aigües o degradació del seu entorn. 

 
3. Resten protegits expressament el sòl, la vegetació i la  fauna. En 

conseqüència no es  permetrà cap actuació susceptible d’originar la 
degradació, el deteriorament o la pèrdua dels ecosistemes. 

 
4. En general, a totes les reserves naturals i espais protegits, es preservarà, 

mantindrà i millorarà la comunitat vegetal característica i els sòls per evitar 
l’erosió i la pèrdua de llur qualitat. No es permetran transformacions que 
puguin donar lloc a canvis irreversibles de la naturalesa forestal.  

 
 
Respecte els jaciments arqueològics: 
 

1. En els jaciments arqueològics s’assenyala un àmbit de protecció de 50 
metres al voltant de la zona assenyalada en els plànols generals i en els 
de les fitxes del catàleg. 

 
2. Quan se sol·liciti una llicència d’obres que pugui afectar qualsevol dels 

jaciments inclosos en el catàleg, caldrà informar al Departament de 
Coltura i Mitjans de Comunicació i requerir al propietari perquè presenti un 
estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques, elaborat per un professional especialitzat en el tema. 

 
3. En els jaciments amb usos agrícoles i forestals, es permeten els 

moviments de terres, la realització de pous, extraccions i/o perforacions. 
 

4. Queden inclosos en el Catàleg de Patrimoni a protegir la totalitat dels 
elements incorporats a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
de Catalunya. Tots ells seran grafiats i referenciats en els plànols 
d’ordenació. 
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Béns culturals: 
Categories: 
Són Béns d’Interès Nacional, BCIN, aquells béns culturals que han estat declarats per acord 
exprés i a l’efecte, en el seu dia, de l’òrgan competent de caràcter estatal o autonòmic. 
 
Són Béns d’Interès Local, BCIL, els béns immobles integrants del patrimoni cultural català 
que, tot i llur significació i importància, no compleixin les condicions pròpies dels béns 
culturals d’interès nacional. Estan inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Cultural Català. 
 
Són Elements d’Interès municipal, Béns amb protecció urbanística (BPU) i són la resta de 
béns integrants del Patrimoni Cultural Català. 
 
Els BCIN i BCIL, estaran inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, d’acord al que 
estableix la Disposició Addicional primera de la llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Són Àrees de protecció arqueològica, els jaciments que no han estat declarats BCIN ni BCIL, 
en els que es presumeix de restes arqueològiques o paleontològiques. 
 
Les zones on s’han produït troballes arqueològiques superficials o en excavacions 
arqueològiques són considerats jaciments arqueològics, els quals són objecte de protecció. 
L’emplaçament i la delimitació dels jaciments arqueològics s’assenyalen en els plànols 
generals i en les fitxes del catàleg. 
El coneixement de l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques en altres punts 
del terme municipal determinarà la protecció de l’àrea on es troben ubicades les restes, 
aplicant-se la regulació d’aquesta àrea. 

 

Nivells de protecció: 
Els nivells de protecció dels béns culturals es refereix a la seva rellevància de cada situació , 
i es concreta a la fitxa de cadascun d’ells i pot ser: TOTAL, PARCIAL, ESPECÍFIC o 
TIPOLÒGIC. 
El nivell de protecció dels BCINs ve determinat per la Llei de Patrimoni i qualsevol actuació 
ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya 
Central del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacions. 
 
El nivell de protecció TOTAL és la que correspon als béns que tenen el més alt grau 
d’importància històrica-arquitectònica. Els Béns s’han de mantenir integrament, es permetran 
actuacions de consolidació, conservació i restauració que no malmetin o desvirtuïn el bé.  
 
El nivell de protecció PARCIAL és el que correspon als béns que tenen un interès 
considerable i han de recuperar els seus valors originals o els han de conservar, aquests 
béns no ocupen la totalitat del conjunt. Les actuacions de consolidació, conservació 
restauració i /o rehabilitació no suposaran modificacions dels elements especialment 
protegits i tendiran a la seva recuperació. Els elements no especialment protegits, podran ser 
objecte de tot tipus d’intervenció arquitectònica, respectant les determinacions del POUM i 
sempre que no depreciïn els elements protegits. 
 
El nivell de protecció ESPECÍFIC és el que correspon als elements d’interès que es troben 
aïllats o formant part d’un edifici. Es protegeix aquest element en la seva totalitat. En cas de 
substitució de l’edificació que li dona suport, l’element serà traslladat a la nova edificació. 
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El nivell de protecció TIPOLÒGIC és el que correspon als principals elements o trets 
característics dels béns catalogats que defineixen la seva estructura tipològica, així com els 
elements comuns (vestíbul, caixa d’escala, estructura, façana o altres) En aquests casos 
s’admeten actuacions de reforma reutilització i rehabilitació que mantinguin les 
característiques que defineixen la seva estructura tipològica. 
 

Elements protegits: 
Per a cadascun dels béns culturals inclosos en aquest Catàleg, es concreten aquells 
elements que mereixen una protecció particular i atenent les següents definicions: VOLUM, 
FAÇANA, COBERTA, ELEMENTS ESPECÍFICS i ENTORN. 
 

1. Volum Són els límits físics exteriors de l’edifici, construcció o element protegit. Es 
protegeix sempre el volum original permetent enderrocar ampliacions mal integrades 
fent un aixecament gràfic i un reportatge fotogràfic. 

 
2. Façana: Per als nivells de protecció Total i Parcial, s’entén com a façana protegida 

el conjunta d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs 
exteriors de tancament d’un edifici. Pel nivell de protecció Tipològica, s’entén com a 
façana protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva tipologia (eixos 
verticals i horitzontals de composició, proporció de massís – buit, característiques 
dels cossos volats, textures, etc.) En els dos casos el cromatisme dels paraments 
haurà de ser al màxim semblant a l’original, partint d’estudis cromàtics si és 
necessari. 

 
3. Coberta: Pels nivells de protecció Total i Parcial s’entén com a coberta protegida el 

conjunt d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. 
Pel nivell de protecció Tipològica, s’entén com a coberta protegida el conjunt de 
característiques que defineixen la seva tipologia (nombre de vessant, pendents, 
materials, ràfecs i cornises, etc.) 

 
4. Elements específics: Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, 

funcionals, constructius, ornamentals, etc. Que pel seu valor individual, es 
protegeixen de forma específica i es determinen per a cada cas  en la fitxa 
corresponent. 

 
5. Entorn: Són els elements que envolten el bé protegit, principalment vegetals, que 

formen unitats paisatgístiques amb l’edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el 
conjunt vegetal i /o espai natural objecte de protecció. També s’hi contemplen els 
espais lliures conformats entre les edificacions principals i els seus paviments, les 
pallisses o cabanes i els recintes emmurallats. 

 

Formes d’intervenció: 
Les formes d’actuació previstes en aquestes normes sobre els edificis construccions, 
elements i conjunts d’interès històric-arquitectònic, són els següents: CONSOLIDACIÓ, 
CONSERVACIÓ i RESTAURACIÓ. 
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a. Obres de consolidació: Són aquelles que contribueixen a arranjar i reformar les 
parts que es consideren dèbils i que poden perillar la seva durabilitat. Aquestes 
obres no suposaran en cap cas l’alteració dels valors protegits, i garantiran 
l’estabilitat estructural de l’element. 

 
b. Obres de conservació: són aquelles que tendeixen a impedir la degradació de 

l’estrat original de l’element protegit sense perjudici de considerar la seva evolució 
en el temps i amb l’objectiu de garantir la seva durabilitat sense alterar-ne les 
característiques que li són pròpies. 

 
c. Obres de restauració: Són  aquelles que tenen per finalitat la recuperació de la 

fesomia formal, material i cromàtica que tenia originalment l’element protegit, 
sense perjudici de considerar la seva evolució en el temps. Per aquestes 
actuacions serà necessari el suport de la documentació que doni testimoni del 
seu estat actual. 

 

Condicions de les actuacions: 
Les formes d’actuació de consolidació i de conservació seran preceptives a tots els edificis, 
elements, construccions i conjunts que formen aquest catàleg. 
 
Les formes d’actuació de restauració, seran opcionals a excepció dels casos en que 
expressament així s’assenyali en les fitxes particulars corresponents.  
 
Els mínims conceptes en que s’ha d’entendre la conservació són: 
 

 Seguretat: L’edifici ha de garantir la seguretat i estabilitat estructural interna i la 
seguretat vers la via pública. 

 Salubritat: L’edifici ha de garantir les normes d’habitabilitat mínimes que estableix la 
legislació vigent. 

 Habitabilitat: L’edifici ha de garantir les normes de habitabilitat mínimes que estableix 
la legislació vigent. 

 Ornamentació pública:  L’edifici, construcció o element protegit ha de conservar en la 
forma adequada els elements estilístics, funcionals i ornamentals de l’obra original. 

 

Ruïna o enderroc d’edificis, construccions o elements catalogats: 
1. Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats total o 

parcialment excepte en aquelles parts no protegides. 
 
2. L’ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels 

danys causats il·lícitament , mitjançant ordres executives de reparació, reposició, 
reconstrucció, o enderrocament o mitjançant les que siguin necessàries, per a 
restituir el bé al seu estat anterior. 

 

Usos: 
Els usos dels béns catalogats s’ajustaran al que figuri a la fitxa en concret i en cas 
d’absència de la dada s’admetrà els usos que prevegi el POUM per la zona particular. 
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Queden exclosos els usos que signifiquin obres, instal·lacions o activitats que siguin 
incompatibles amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics dels béns valorats. 
 

Condicions particulars: 
Enderroc: Es podran enderrocar les parts d’edificació en estat de ruïna manifesta sempre i 
quan es reconstrueixin d’acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte de reforma 
global de l’edifici justificant la solució adoptada. En qualsevol cas l’enderrocament parcial es 
podrà efectuar quan representi retornar l’edifici al seu estat primitiu o tradicional.  
En el cas dels BCINs, cal que l’enderroc sigui aprovat per la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, i en el cas dels BCILs, en el cas que l’enderroc 
hagi de comportar una descatalogació prèvia, aquesta haurà de ser aprovada per la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. 
 
Materials: Per les obres de reforma, millora i conservació, s’utilitzaran els materials propis de 
l’edifici corresponent, atenent a les característiques de l’arquitectura original o tradicional. 
Cap intervenció desvirtuarà aquestes característiques introduint elements agressius o 
incompatibles amb l’edificació. 
Per les obres d’ampliació i/o addició es podrà utilitzar un llenguatge arquitectònic actual amb 
subjecció al disposat en cada fitxa particular i que no representi una agressió al bé protegit. 
 

Béns d’Interès Natural: 

 Categories: 

  És Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) la zona delimitada pel 
departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
comprèn: serra de Turp, serres de Guixers – Port de Compte, Ribera Salada, Serra de 
Busa- els Bastets- Lord. 

Els espais inclosos dins el Pla Especial d’Interès Natural (PEIN), “tenen per objecte la 
delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels 
espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb 
els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que 
posseeixen. “ 

2.1 El marc del Pla d'espais d'interès natural es potenciaran, congruentment amb les 
finalitats de conservació expressades al punt anterior, els usos i les activitats agrícoles, 
ramaderes, forestals, cinegètiques, d'aqüicultura, de pesca i de turisme rural, principals fonts 
de vida de la majoria d'habitants dels municipis que hi són inclosos, s'impulsarà el 
desenvolupament dels territoris de la zona per tal d'evitar el despoblament rural, i es 
promouran les activitats descontaminants del medi. A aquests efectes, es prendran les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment d'aquestes activitats tradicionals en les 
seves condicions actuals i de forma compatible amb la protecció dels espais inclosos al Pla. 

En data 14 de febrer de 2000, es fa públic l’Acord del Govern de 10 gener de 2000 del 
Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de delimitació 
definitiva de l’espai del PEIN serres d’Odèn-el Port del Comte, serres de Busa-els Bastets-
Lord, serra d’Aubenç, serra de Turp, ribera Salada i serra del Verd. 
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S’adjunta l’apartat de normativa que estableix el Pla especial de delimitació definitiva dels espais 
del PEIN: Serres d’Odèn-Port del Comte, Serres de Busa-els Bastets-Lord, Serra d’Aubenç, 
Serra de Turp, Ribera Salada i Serra del Verd: 
 
1. Dins dels àmbits territorials als que fa referència l'article 2 d'aquestes Normes és 
d'aplicació el règim normatiu del PEIN establert pels articles 14 i 18 de la Llei 12/1985, pel 
Decret 328/1992, i per les altres disposicions de caràcter general relatives al PEIN. 
 
2. A aquests efectes, i sens perjudici dels que estableixen les diverses legislacions 
específiques, les autoritzacions administratives dels plans i els projectes que afectin aquests 
àmbits s'han de subjectar a les mesures següents: 
 
a) Els plans urbanístics que incideixin sobre aquests àmbits territorials han d'incorporar les 
determinacions del Pla especial i justificar-ne degudament el compliment. 
 
b) Atès el que disposa l'article 17.1 de les Normes del PEIN, l'autorització d'aquells projectes 
d'infraestructures d'ús col·lectiu o d'activitats i d’instal·lacions autoritzables per raons d'utilitat 
pública o interès social, que no es trobin inclosos a l'Annex 2 de les Normes del PEIN, 
requereix l'informe previ de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, amb 
l'objecte de determinar si poden afectar notòriament els valors preservats i, conseqüentment, 
si cal sotmetre'ls al procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
3. La circulació motoritzada es regeix pel que disposa la Llei 9/1995, de 27 de juliol, 
reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, i les seves disposicions complementàries. 
 
4. D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais naturals, han de tenir la consideració 
d'estrictament protegides en l’espai Serra d’Aubenç les espècies de la flora següents: Gentiana 
acaulis, Convallaria majalis, Moehringia muscosa, Minuartia rubra i Alyssum serpyllifolium; i en 
l’espai Serra de Turp l'espècie de la fauna cavernícola Geotrechus ubachi. 
D’acord amb l’article 23 de les Normes del PEIN, no podran realitzar-se actuacions que 
impliquin alteracions essencials dels sistemes limnològics i dels boscos de ribera en l’espai 
Ribera Salada. 
 
5. Gestió 
D’acord amb el que dispos l’article 1 del Decret 200/1992, de 25 de setembre, correspon al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la gestió dels espais objecte d’aquest Pla 
especial, inclòs el control de les activitats regulades pel PEIN que s’hi desenvolupen, sens 
perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments o organismes. 

 

 
PEIN SERRES ODÈN – PORT DEL COMTE 
El PEIN conté la descripció següent en relació als límits de l’espai (vol III pàg. 84, apt. A2):  
Terme municipal de Guixers 
 
El límit segueix pel terme municipal de Guixers en direcció est passant a prop de la Coma 
Sentinella, la Coma dels Marrans i el Pla de Querol, aquests tres darrers indrets en El Feixar. 
El límit segueix el terme municipal fins a la intersecció entre el límit municipal i el camí que 
baixa des de Port del Compte al coll de Jou, llavors el límit segueix per aquest camí fins que 
es creua amb el camí R-8  km 9,1. El límit continua per aquest camí direcció El Pedro i el Pla 
de les Bassies fins creuar-se amb el camí R-8 km 10,1. Per aquest camí el límit segueix en 
direcció sud-oest fins creuar amb el camí de Montnou. Arribat aquest punt segueix aquest 
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camí fins creuar amb la riera de la Canalada i el terme municipal d’Odèn. 
 
Els motius per la seva inclusió al PEIN són: 
“Espai que gaudeix encara d'un alt grau de continentalitat (caràcter del Pre-pirineu central) que 
contrasta amb els vessants humits de llevant. Presenta l'interès de constituir una de les 
avançades extremes més meridionals del paisatge i alguns elements alpins al Pre-pirineu 
català. És un bon representant dels paisatges pre-pirinencs, amb un predomini clar dels 
elements submediterranis i penetracions importants elements mediterranis i bòreo-alpins.” 
 

Superfície de total de l’espai:     6.828,47 ha 
 Superfície comarcal a l’Alt Urgell:    3.474,74 ha 
 Superfície comarcal al Solsonès:    3.353,73 ha 
 Superfície al municipi de Fígols i Alinyà:   2.332,21 ha 
 Superfície al municipi de La Vansa i Fórnols:     907,66 ha 
 Superfície al municipi d’Odèn:    2.980,87 ha 
 Superfície al municipi de Josa i Tuixén:      234,87 ha 
 Superfície al municipi de Guixers:      372,86 ha 
 
    
 
PEIN SERRES DE BUSA – ELS BASTETS - LORD  
 
La descripció del PEIN és la següent: 
Terme municipal de Guixers 
El límit de l'espai continua pel marge dret de la carretera LV-4241 des de la divisòria amb el 
terme d'Odèn fins el mateix coll de Jou. Un cop a coll de Jou el límit de l'espai abandona la 
carretera LV-4241 i continua pel barranc de les Salines, aigües avall, fins arribar a la cota 
1.200 metres. En aquest punt el límit de l'espai abandona el curs del torrent i continua per la 
corba de nivell dels 1.200 metres en direcció sud-est. Se segueix aquesta cota durant uns 
1.100 metres. Arribats en aquest punt, el límit de l'espai abandona la cota 1.200 i continua en 
direcció est fins anar a trobar l'extrem més occidental del terme municipal de Sant Llorenç de 
Morunys. A partir d'aquí el límit de l'espai l'estableix la divisòria municipal entre els municipis 
de Guixers i Sant Llorenç de Morunys. 
 
Els motius per la seva inclusió al PEIN són: 
“Bon representant de la diversitat dels sistemes naturals del Pre-pirineu oriental meridional, 
que presenta l'interès de fer la transició entre la regió pre-pirinenca i la depressió central. La 
complexitat orogràfica, junt amb l'erosió diferencial i fluvial ha ajudat a la formació d'un relleu 
singular de gran bellesa paisatgística. La marcada dissimetria dels vessants determina una 
notable diversitat del paisatge vegetal, amb la presència de comunitats de requeriments ben 
diferenciats com la fageda i el carrascar. L'espai és una zona testimonial en què es troba el 
límit meridional per a diverses espècies de la fauna. “ 
 
  

Superfície de total de l’espai:     5.015,38 ha 
 Superfície comarcal al Solsonès:    4.672,23 ha 
 Superfície comarcal al Berguedà:         343,15 ha 
 Superfície al municipi de Navès:    2.636,67 ha 
 Superfície al municipi de Guixers:   1.683,08 ha 
 Superfície al municipi de Lladurs:             150,97 ha 
 Superfície al municipi d’Odèn:         110,23 ha 
 Superfície al municipi de Sant Llorenç de Morunys:           91,28 ha 

Superfície al municipi de Montmajor:         343,15 ha 
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La superfície del municipi de Guixers té una extenció de 6.600 Ha, 2.055,94 de les quals 
formen part d’un dels dos PEIN, suposant el 31,15% de la superfície total de municipi. 
 
 
  Són Zones d’interès aquells altes espais que constitueixen un conjunt natural 
amb característiques ambientals, paisatgístiques i de noble vàlua ecològica i mediambiental i 
que són objecte de protecció específica. 
  Són espècimens botànics els exemplars que per les seves mides 
excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història, particularitat científica o bé 
tenen una importància cultural pels ciutadans del municipi: mereixen mesures de protecció.  
La delimitació i  identificació  de cadascun  dels espais que contenen els Béns d’Interès 
Natural s’efectua als plànols de la sèrie  0.3 Sòl no Urbanitzable, i de sèrie 0.4, ordenació del 
Sól Urbà i Urbanitzable. Els valors que es protegeixen i el règim de gestió aplicable són els 
que per a cadascun d’ells es determinen a la fitxa del Catàleg que es correspon amb el seu 
número d’identificació que consta en els plànols. 
 

Protecció: 
La protecció de la zona de Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) va definida a la 
Llei 12/1985 de 13/6/1985 d’Espais Naturals. 
 
La protecció de les zones d’interès és amb caràcter absolut pel que fa a les formacions 
geològiques, geomorfològiques, ecosistemes, vegetals i característiques singulars que 
motiven la seva protecció. Es protegeixen els sols a fi d’evitar l’erosió, les aigües tan 
superficials com subterrànies d’elements contaminants, evitar les emissions de gasos, 
radiacions i sorolls innecessar4is que puguin afectar al medi, i mantenir la diversitat 
biològica.  
 
La protecció dels espècimens botànics és de caràcter global. Es  prohibeix tallar-los, 
d’arrencar-los totalment o parcialment i , desarrelar-los, així com de danyar-los per qualsevol 
mitjà. La protecció dels arbres Monumentals i els arbres d’interès Comercial i Local, serà 
regulada pel Departament d’Agricultura, ramaderia i pesca. Quan s’indiqui a la fitxa 
corresponent es protegirà l’entorn  de l’exemplar de manera que es conservarà el mateix 
tipus de vegetació i no es permetran moviments de terres. 
 

Usos: 
Aquests espais tenen consideració de lliures de qualsevol tipus de nova edificació i /o 
construcció. 
Les úniques activitats permeses són les de caràcter cultural, científic, didàctic i divulgatiu 
dels valors essencials que motiven la seva protecció. Pels béns culturals inclosos o vinculats 
a aquests espais regiran els usos admesos en el POUM i hauran de ser compatibles amb els 
valors protegits. 
 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 11  

Condicions particulars: 
A les RESERVES i PARATGES NATURALS, no es permeten les activitats que directa o 
indirectament  perjudiquin els valors naturals que es protegeixen, ni que malmetin, 
transformin, desfigurin, o destrueixin la seva geomorfologia i la seva flora. 
Les que continguin masses vegetals, les condicions de protecció i actuacions tendiran al 
manteniment, millora i , si escau, la regeneració dels ecosistemes i elements vegetals 
objecte de protecció. 
 
Específicament en els PARATGES NATURALS , no es permet cap activitat que pugui 
alterar, destruir o transformar l’ecosistema, la vegetació i la fauna característiques.  
 

Jaciments arqueològics: 

Categories: 
S’engloben tots els jaciments en un mateix grup a l’espera que, mitjançant un estudi 
cientifico-arqueològic més acurat, es pugui determinar el interès real i amb millor exactitud 
les àrees que ocupen. 
 

Protecció: 
Mentre  no hi hagi un estudi més precís, els jaciments tindran una àrea d’influència indicada 
en les plànols de la sèrie 0.3, ordenació del Sòl no Urbanitzable, i de la sèrie 0.4. ordenació 
del Sòl Urbà i Urbanitzable.  
En cas d’absència d’àrea protegida grafiada, aquesta serà una zona circular de radi 50 
metres centrada al punt d’expectativa arqueològica. 
Les llicències d’obres en àmbits protegits hauran de ser objecte d’informe previ del Servei 
d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la 
realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el jaciment, i requerir al promotor 
perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en les restes 
arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 i el 
Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció arqueològic i paleontològic de 
Catalunya. 
 

Usos: 
Els usos admesos seran els que determini el POUM en els plànols d’ordenació sèries 0.3 i 
0.4 sempre i quan els usos siguin compatibles amb la conservació dels valors dels jaciments. 
 
 
 

Llistat de béns inclosos en el Catàleg  
 
 
CODI ÀMBIT TIPOLOGÍA DENOMINACIÓ NUCLI 

E 01 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Castell de Sisquer-BCIN Sisquer 

E 02 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Castell Tort + ruines esglesia romanica  BCIN Castelltort 

E 03 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Torre de la Corriu BCIN La Corriu 
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E 04 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Mare de Déu de Puig-aguilar Santuari La Corriu 

E 05 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant Pere de Montcalb Montcalb 

E 06 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant Esteve de Sisquer + rectoria Sisquer 

E 07 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant. Climent de Castelltort + Cementeri Castelltort 

E 08 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant. Josep de Vancells Sisquer 

E 09 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant. Martí de Guixers + Cementeri Guixers 

E 10 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant. Martí de la Corriu La Corriu 

E 11 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Sant. Serni del Grau + cementeri Vilamantells 

E 12 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Santa Creu dels Ollers Vilamantells 

E 13 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Santa Magdalena de Collel Montcalb 

E 14 
Patrimoni  
arquitectònic Edifici Santa Maria de Valls+Cementeri Valls 

  
J 01 patrimoni arqueològic jaciment Balma de la Pollosa   
J 02 patrimoni arqueològic jaciment Cal Vila   
J 03 patrimoni arqueològic jaciment Casa Sant Feliu   
J 04 patrimoni arqueològic jaciment Cingles de Malagana   
J 05 patrimoni arqueològic jaciment El Reguer   
J 06 patrimoni arqueològic jaciment Els Ollessos   
J 07 patrimoni arqueològic jaciment Espluga negra  Castelltort 
J 08 patrimoni arqueològic jaciment Necropolis de Sant Esteve de Sisquer Sisquer 
J 09 patrimoni arqueològic jaciment Sant Serni del Grau Vilamantells 
  

 
 
 
Llista de béns a incloure en el Catàleg mitjançant el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni. 
 
CODI ÀMBIT TIPOLOGÍA DENOMINACIÓ NUCLI 
E 01 Patrimoni  arquitectònic Edifici Casa Nova de Valls (Ajuntament) Valls 
E 05 Patrimoni  arquitectònic Edifici Rectoria de Castell-Tort Castelltort 
E 06 Patrimoni  arquitectònic Edifici Rectoria de Sant Martí de la Corriu La Corriu 
E 07 Patrimoni  arquitectònic Edifici Rectoria de Sant Miquel de la Corriu La Corriu 
E 08 Patrimoni  arquitectònic Edifici Rectoria de Sisquer Sisquer 
E 11 Patrimoni  arquitectònic Edifici Sant Feliu de Guixers (Can Guix) Guixers 
E 12 Patrimoni  arquitectònic Edifici Sant Miquel de la Corriu La Corriu 
E 20 Patrimoni  arquitectònic Edifici Santa Eulalia La Corriu 
  
C 01 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Cementeri de la Corriu La Corriu 
C 02 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Moli de la Corriu La Corriu 
C 03 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Moli de la Font del Pi Montcalb 
C 04 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Moli de Vancells Sisquer 
C 05 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Moli del Guix Castelltort 
C 06 Patrimoni  arquitectònic Conjunt arquitectònic Moli del Riu Valls 
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O 01 Patrimoni  arquitectònic obra civil Pont de Ca'n Espingard   
O 02 Patrimoni  arquitectònic obra civil Pont de Vallarà (aprox. 1700)   
O 03 Patrimoni  arquitectònic obra civil Pont de Vallonga Vilamantells 
O 04 Patrimoni  arquitectònic obra civil Pont del Molí de Bancells   
  
J 08 patrimoni arqueològic jaciment La Creueta Reste historicoarqueologiques La Corriu 
J 10 patrimoni arqueològic jaciment Reste historicoarqueologiques Castelltort 
  
N 01 patrimoni natural Espècimens botànics Auró blanc de la Corriu   
N 02 patrimoni natural Espècimens botànics Auró de la Corriu   
N 03 patrimoni natural Espècimens botànics Avet de la Baga d'en Solsona   
N 04 patrimoni natural Espècimens botànics Grevolers de Vilamala I   
N 05 patrimoni natural Espècimens botànics Grevolers de Vilamala II   
N 06 patrimoni natural Espècimens botànics Pi de les Feixes   
N 07 patrimoni natural Espècimens botànics Pi rajolet de Vilamala   
N 08 patrimoni natural Espècimens botànics Prunera de Sòbol   
N 09 patrimoni natural Espècimens botànics Roure de Bancells   
N 10 patrimoni natural Espècimens botànics Roure de Sant Martí   
N 11 patrimoni natural Espècimens botànics Roure del Musol   
N 12 patrimoni natural Espècimens botànics Til.ler de Vilamala   
  

V 01 patrimoni natural 
Formacions Vegetals 

d'interès Avetosa de Santa Margarida   

V 02 patrimoni natural 
Formacions Vegetals 

d’interès Roureda de la Corriu   

V 03 patrimoni natural 
Formacions Vegetals 

d'interès Roureda de Sant Pere de Bancells   

V 04 patrimoni natural 
Formacions Vegetals 

d'interès Roureda de Sòbol   

V 05 patrimoni natural 
Formacions Vegetals 

d'interès Roureda de Vilamantells   
  
Z 01 patrimoni natural zona d’interès Aigua de Valls   
Z 02 patrimoni natural zona d’interès Coll de Jou 1470   
Z 03 patrimoni natural zona d’interès Creu de Jovells   
Z 04 patrimoni natural zona d’interès Creu del Codó (+cova) 1509   

Z 05 patrimoni natural zona d’interès 
terres comunal (7 bosques catalogats 
ICONA)   

  
F 01 patrimoni natural font Comella Vilamantells 
F 02 patrimoni natural font de Bosoms d'Aiguaviva de la Corriu 
F 05 patrimoni natural font de Cal Sastre de Valls   
F 06 patrimoni natural font de Cal Sastre Serra   
F 07 patrimoni natural font de Cal Vallonga Montcalb 
F 08 patrimoni natural font de Cal Viudo Montcalb 
F 09 patrimoni natural font de Can Canal   
F 10 patrimoni natural font de can Gabriel Guixers 
F 11 patrimoni natural font de Can Rec Vilamantells 
F 12 patrimoni natural font de Casserra de la Corriu 
F 13 patrimoni natural font de Castelltort Vell   
F 14 patrimoni natural font de Coll de Jou Vilamantells 
F 15 patrimoni natural font de Cruxerons   
F 16 patrimoni natural font de Fanerals Vilamantells 
F 17 patrimoni natural font de Guixerons Guixers 
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F 18 patrimoni natural font de la Cassasa de la Corriu 
F 20 patrimoni natural font de la Costa Guixers 
F 21 patrimoni natural font de la Foranca de la Corriu 
F 22 patrimoni natural font de la Garganta Vilamantells 
F 24 patrimoni natural font de la Teulada   
F 25 patrimoni natural font de l'Embalsada Vilamantells 
F 26 patrimoni natural font de les Costes Vilamantells 
F 27 patrimoni natural font de Llobet   
F 28 patrimoni natural font de Marginetes de la Corriu 
F 29 patrimoni natural font de Sant Cebriá Guixers 
F 31 patrimoni natural font de Trasserra   
F 34 patrimoni natural font del Bosquet   
F 36 patrimoni natural font del Carod  Montcalb 
F 37 patrimoni natural font del Codó Vilamantells 
F 40 patrimoni natural font del Guix Guixers 
F 41 patrimoni natural font del Padró Montcalb 
F 43 patrimoni natural font del Prat de Monegal Vilamantells 
F 44 patrimoni natural font del Puit Guixers 
F 45 patrimoni natural font del Rial   
F 46 patrimoni natural font del Solà de la Corriu 
F 47 patrimoni natural font del Teixó Vilamantells 
F 48 patrimoni natural font dels Coms Guixers 
F 49 patrimoni natural font dels Espaltats de la Corriu 
F 50 patrimoni natural font dels Llangots   
F 52 patrimoni natural font dels traginers Guixers 
F 54 patrimoni natural font Freda   
F 56 patrimoni natural font Puda de la Corriu 
F 57 patrimoni natural font Puda de Massanés de la Corriu 
F 58 patrimoni natural font Vella de Cal Badia   
  
    patrimoni immaterial manifestacions 15 agost Castelltort   
    patrimoni immaterial manifestacions Castelltort 1ºdiumenge agost   
    patrimoni immaterial manifestacions Vilamantells 8 maig   
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Indret: SISQUER Dades cadastrals: Pol: 003 Parcel·la: 26 

 *    E.01 Règim i tipus de sòl: SNU; Forestal, clau 22 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 392107,4665763 

Categoria:  BCIN    Num. Registre:933-MH // R-I-51-6351 
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici  Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: El castell estava situat dalt del turó que hi ha davant l’actual església parroquial. 
L’espai que hi ha  dalt del promontori no és molt ample, potser per donar cabuda només a  una torre 
de defensa o talaia. Es conserva un mur de pedres arrenglerades, altres restes de mur i nombroses 
pedres fruit del progressiu enderroc, escampades pel terra. Castell termenat, documentat des del 
1270. Fou del vescomtat i dominis dels Cardona. 
 

   

 
Estil: Romànic    Segle:X-XII  Estat de conservació: Desaparegut 
 
Raó de la catalogació: Monument històric. El mot “quer” indica que era un lloc habitat en època 
ibèrica; aquest mot dóna el significat de roca o tossal.   
  
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a      

 
  
Possibles actuacions a realitzar: Foment de prospeccions arqueològiques per determinar la 
possible volumetria del castell o torre de defensa i possibilitar noves troballes i dades d’interès. 
 

CASTELL DE SISQUER 001 
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Indret:  CASTELLTORT Dades cadastrals: Pol:004 Parcel·la: 86    

   *    E.02 Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM:  387362,4665466 

Categoria:  BCIN      Num. Registre:932-MH // R-I-51-6350 
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici    Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Restes de murs notables, formant dos recintes i restes també de l’antiga capella 
de Sant Climent. Les estances inferiors foren apedaçades, (s. XV-XVIII) convertint-les en una 
masoveria dependent de la rectoria de Guixers. En peu alguna paret de tàpia de les darreres 
construccions. 
 
Estil: Romànic    Segle:XI-XII   Estat de conservació: Ruïna 
  
Raó de la catalogació: Monument històric. El Castell de Castelltort formava part de la xarxa de petits 
castells protectors dels camins de la vall de Lord i una de les defenses del monestir de Sant Llorenç 
de Morunys.   
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a     

 

CASTELL TORT + RUINES ESGLESIA ROMANICA 002 
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Indret: LA CORRIU  Dades cadastrals: Pol: 004  Parcel·la: 221 
 

   *    E.03 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola, clau 21 

   Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 390395, 4668605 

Categoria: BCIN    Num. Registre:934-MH // R-I-51-6352 
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: En desús 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Es tracta de les parets d’una casa forta que forma part d’una masia fortificada. De 
l’antiga construcció es conserva només els murs de  migjorn i ponent, l’angle sud-oest de l’edifici 
modern. L’alçada de l’antiga edificació deuria ultrapassar els 10 metres. L’edifici actual té tres pisos. 
Els murs tenen un gruix que oscil·la al voltant dels 100 cm. El parament és a base de carreus ben 
tallats. Els inferiors són més grossos. L’edifici modern és del segle XVIII, es conserven nombroses 
inscripcions d’aquest segle a les llindes. 
 
Estil: Romànic-Neoclassicisme  Segle: XIII / XVIII  Estat de conservació: Dolent
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. L’antiga construcció degué ser una casa forta senyorial o d’un 
pagés ric cap al segle XIII. Després es deuria abandonar o ensorrar a ran de la crisi demogràfica de la 
baixa edat mitja fins que es va reaprofitar al segle XVIII. Es va trobar un cementiri al costat d’aquesta 
torre. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a  a a  

 
Elements a protegir: De l’edificació principal: elements de pedra com brancals, llindes, cadenes 
cantoneres, arcs adovellats, llindes amb inscripcions... 
De les edificacions secundàries: arcs amb volta de mig punt amb materials ceràmics col.locats a 
sardinell, elements de pedra com cadenes cantoneres, brancals, llindes... 
Altres elements: pou de pedra, murs de contenció de pedra. 
S’adjunta alguna fotografia d’aquests elements: 

TORRE DE LA CORRIU 003 
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Indret: LA CORRIU Dades cadastrals: Pol: 004  Parcel·la:196 

 *    E.04 Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20 

   Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 389403,4668103 

Categoria:BCIL  
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: Culte , Santuari 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una nau rectangular (6.20x9 m.) capçada per un absis quadrat. 
Coberta de teula a dues aigües. Parament de pedra sense escairar. El conjunt a sofert un 
sobrealçament i l’afegit d’un cos rectangular a la capçalera per ser utilitzat com a sagristia i un porxo 
que cobreix la porta d’entrada. Campanar quadrat amb quatre finestres amb arc de mig punt amb 
teulada a quatre vessants. Al interior hi ha alguns elements arquitectònics i escultòrics de cert interès.( 
Una volta de canó, dos arcs torals de mig punt). La porta està constituïda per dos arcs de mig punt en 
degradació que arrenquen d’impostes. L’edifici actual és del segle XVII. La portalada és aprofitada de 
l’anterior construcció romànica. Proper a l’església hi ha una creu de terme.  
S’adjunten fotografies d’aquests elements: 
 

 
 

 
 
Estil:Romànic - Barroc    Segle:XI-XIII / XVII  Estat de conservació:Bo
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Singularitat dels elements decoratius estranys en el romànic català  
   
Determinacions vinculants: Element a preservar: La portalada de l’església. 
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a a a  a   a 

 

MARE DE DEU DE PUIG-AGUILAR SANTUARI 004 
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Indret: MONTCALB Dades cadastrals: Pol:003   Parcel·la:112 

 *   E.05 Règim i tipus de sòl: SNU ; Agrícola clau 21 

  Àmbit catalogat, plànol O.02  Coordenades UTM: 392599,4667510 

Categoria: BCIL    
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici   Ús admès:   Culte 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: La nau de l’església, orientada al nord, és rectangular i està enguixada al seu 
interior. L’estat interior és dolent i no té absis. A l’esquerra hi ha un edifici mig enrunat adossat a 
l’església és la rectoria que mai es va acabar de construir. Proper a l’església hi ha una creu de terme. 
S’adjunten fotografies exteriors: 
 

 
 
 
Estil: Romànic          Segle: XI-XII    Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Tingué durant un temps la consideració  de parròquia però aviat la 
perdé i quedà com a sufragània de la de Sisquer. Consta amb la funció de parròquia als segles X-XI 
segons l’apòcrifa acta de la Seu d’Urgell on apareix amb el nom de “Montecalvo”. Des de el 1040 es 
constata la dependència del Monestir de Sant Llorenç. 
 
Determinacions vinculants:  
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL RESTAURACIÓ a a a a  

 

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE MONTCALB 005 
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Indret: SISQUER Dades cadastrals: Pol: 003  Parcel·la: 25 

 *    E.06 Règim i tipus de sòl: SNU; Agícola , clau 21 

   Àmbit catalogat, plànol O.02  Coordenades UTM: 391933,4665709 

Categoria: BCIL  
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: Culte 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: L’església (14x28 m.), potser conserva algun tros de paret de l’època romànica, 
però s’hagué de reconstruir dins del segle XVII, i el seu estil és d’un barroc rural. El teulat és de doble 
vessant. El campanar és quadrat amb quatre obertures de mig punt adovellades i coberta a quatre 
vessants. Hi ha una llinda amb data de 1797. Adossada hi ha la rectoria amb una data de 1716, i al 
costat est, el cementiri. S’adjunten fotografies dels elements del conjunt: 
 

   
 
 
Estil: Romànic - Barroc   Segle: XI-XII / XVII  Estat de conservació:Bo
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Fou una de les parròquies antigues de la vall de Lord, fins que no 
fa gaire perdé la titularitat a causa del despoblament. Des de molt aviat depengué del monestir de 
Sant Llorenç de Morunys. 
 
Determinacions vinculants:   

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a a a a a 

 

ESGLÉSIA I RECTORIA DE SANT ESTEVE DE SISQUER 006 
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   Indret: CASTELLTORT Dades cadastrals: Pol:004  Parcel·la: 86 

 *    E.07 Règim i tipus de sòl: SNU; Forestal , clau 22 

   Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 387329,4665414 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: En desús 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Es troba totalment abandonada i només resta, d’època romànica, una finestra de 
pedra tosca, de doble esqueixades i arc de mig punt adovellat a l’exterior i restes de les pilastres i dels 
capitells de on arrencava la volta apuntada. Hi ha un bloc de pedra reaprofitat en els murs esculpit 
amb dos cercles juxtaposats,amb motius florals de sis pétals. És un motiu també molt utilitzat a l’art 
medieval i té origen preromànic. 
 
Estil: Romànic    Segle:XI-XII         Estat de conservació:Ruïna
  
Raó de la catalogació: Antiguitat 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
Una tasca de neteja permetria descobrir la planta i altres detalls d’aquest edifici mig perdut entre la 
vegetació. 
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL RESTAURACIÓ a     

 

ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE CASTELLTORT  007 
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Indret: SISQUER Dades cadastrals: Pol:003  Parcel·la: 192 

 *    E.8 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

   Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 392796,4663953 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: En desús 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Capella adossada a la masia de Can Vendrell de planta rectangular encarada 
direcció est-oest. La coberta a dues vessant orientades en el mateix sentit que la nau, per això, el 
campanar d’espadanya està situat al lateral de la nau. Sobre la porta hi ha un ull de bou. El sostre de 
la nau és pla. La capella posseeix cor. 
S’adjunten fotografies: 

  
 
 
Estil: Barroc    Segle:XVIII   Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. A la façana principal hi ha una porta d’arc de mig punt adovellat 
amb la inscripció “Miquel Vancell 1794”. 
 
Determinacions vinculants:  
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSOLIDACIÓ a a a a  

 

CAPELLA DE SANT JOSEP DE VANCELLS (O SANT URBÀ) 008 
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Indret: GUIXERS Dades cadastrals: Pol: 004  Parcel·la: 253 

 *    E.09 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 388045,4665958 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: Culte  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una sola nau rectangular (6x13,70 m), capçada a llevant per un absis 
quadrat. Tot el conjunt ha estat sobrealçat. La teulada és a dos vessants i els frontis, a ponent, és 
coronat amb per un campanar d’espadanya amb dues llargues finestres cobertes amb un arc de mig 
punt. N’hi ha una altra de molt semblant a migjorn i una altra més al mur de la sagristia, d’època 
posterior. La porta, un arc de mig punt adovellat, és a migjorn. La porta està ornamentada amb uns 
ferros que segueixen models utilitzats als segles XII i  XIII.  El parament és a base de carreus de 
pedra tosca ben tallats i afilerats. A l’interior hi ha una vota apuntada amb un arc pre-absidal. 
S’adjunten fotografies dels diferents elements: 
 

  
 
Estil: Romànic    Segle:XI-XIII / XVII  Estat de conservació:Mitjà
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. La referència més antiga data del 16 de setembre de 1088 en que 
fou cedida a Santa Maria de Solsona pel comte Ermengol IV. Aquesta església fou sufragània de la 
parròquia de Castelltort. 
  
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE GUIXERS 009 
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Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSOLIDACIÓ a  a a a 
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 Indret: LA CORRIU Dades cadastrals: Pol: 007 Parcel·la: 167 

 *   E.10 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 388840, 4667706 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici   Ús admès: Culte 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Aquesta església de planta rectangular (7x13.60 m.) ha patit diverses mutilacions i 
afegits al llarg del temps. A la capçalera de l’absis original se’n va construir un altre, també quadrat. Al 
cantó nord hi ha l’afegit d’una sagristia i un campanar d’espadanya amb dues finestres d’arc de mig 
punt. Al frontis, refet de nou, hi ha una gran portalada gòtica que conserva encara  la ferramenta de la 
portalada romànica. De les finestres originals nomes en queda una al mur meridional, les altres dues 
existents són posteriors; totes tres tenen una llinda monolítica on s’ha retallat un arc de mig punt. Al 
mur oest de la capella afegida hi ha  una escala adossada que puja fins a la coberta. La coberta és a 
dues vessants. A l’interior les voltes són apuntades, a l’igual que els arcs de les capelles i els dos pre-
absidals en degradació que substitueixen l’antic mur del absis primitiu i que donen pas al absis. 
S’adjunten fotografies dels diferents elements: 

  
 
Estil: Romànic–Gòtic-Barroc   Segle:XI-XIII / XVIII         Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Tinguè ja d’antic una funció parroquial que perd en temps moderns 
degut al despoblament.   
 
Determinacions vinculants: Elements a preservar: A les golfes de l’església, formant part d’una 
paret, es conserva un bloc de pedra rectangular on es pot observar un relleu molt desgastat i de 
formes tosques. 
No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o destrucció dels elements 
existents. 

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA CORRIU 010 
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Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL RESTAURACIÓ a a a a a 
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 Indret: VILAMANTELLS  Dades cadastrals: Pol: 001   Parcel·la: 42 

 *   E.11 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382149, 4665800 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici  Ús admès: Culte   

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una sola nau rectangular, capçada a llevant per un absis semicircular 
que ha estat sobrealçat fins el nivell  de la teulada de la nau que és a dues vessants. El frontis és 
coronat per un campanar d’espadanya, amb dues finestres amb de mig punt adovellat. Les obertures ( 
una finestra de dobles esqueixada, la porta principal i una porta tapiada) són cobertes amb arcs de 
mig punt adovellat. L’interior és cobert amb volta de canó, reforçada per tres arcs torals de mig punt 
deformats. En els espais que hi ha entre els arcs s’ha buidat el mur per fer-hi sis arcades, tres per 
costat, de mides diferents, amb arcs de mig punt amb dovelles de lloses primes. 
S’adjunten fotografies dels diferents elements: 
 

 

 
Estil: Romànic    Segle: XI-XII   Estat de conservació: Bo
  
Raó de la catalogació: Antiguitat 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 
 

ESGLÉSIA DE SANT SERNI DEL GRAU  011 
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Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a a a  a a 
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Indret: VILAMANTELLS Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 86 

 *    E.12 Règim i tipus de sòl: SNU; Rural , clau 20 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 383311, 4666731 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: Culte 

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una sola nau rectangular (4,30x12,80 m.) coberta amb volta 
lleugerament apuntada, subdividida en tres trams per tres arcs torals sostinguts per  pilars adossats 
als murs laterals. L’absis  semicircular és situat a llevant i té una finestra centrada de doble 
esqueixada; exteriorment està decorat amb unes arcuacions cegues i bandes llombardes que baixen 
fins el basament format per una triple graonada semicircular que l’envolta i que no fou visible fins les 
reformes de 1950. Una cornisa absidal el corona i la coberta és de quart d’esfera. La façana principal, 
en la qual s’obre la porta, culmina en un campanar d’espadanya, de dos ulls. La nau està coberta per 
una teulada a dues aigües. 
 
  
Estil: Romànic    Segle: XI-XII   Estat de conservació: Bo
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Durant molts anys va esdevenir parròquia de les masies de la 
rodalia i encara avui  s’hi celebra culte per la Santa Creu de Maig. En aquest dia s’hi repartien pans 
beneïts, tradició que avui ha desaparegut. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSERVACIÓ a a a a a 

 

SANTA CREU DELS OLLERS 012 
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Indret: MONTCALB Dades cadastrals: Pol: 003  Parcel·la 88 

 *    E.13 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

   Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 393013, 4666970 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici Ús admès: Culte    

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església d’una nau rectangular ( 4,70x 8,80 m.) capçada per un absis de planta 
semicircular; estan separats per un arc de triomfal, molt barroer, que arrenca de dues impostes 
aixamfranades. Els murs, molt prims, van ser sobrealçats i l’antiga coberta va ser substituïda per una 
volta de rajola. La teulada és de dos vessants i cònica a l’absis. Només hi ha una finestra prop de 
l’absis, d’una esqueixada i sortides rectangulars. La porta té una llinda monolítica on ha estat retallat 
un arc rebaixat molt barroer. Al  damunt hi ha un campanar d’espadanya, de finestra rectangular. Està 
orientada a l’est i el parament és de pedra rústega, trencada a cops de maceta i amb carreus més 
grossos per reforçar els angles. 
 
Estil: Preromànic/Romànic  Segle: X-XI   Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Antiguitat. Té un cert interès topològic car presenta l’existència d’una 
estructura espacial preromànica. Conserva prou elements com per classificar-la d’alt-medieval.  
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 

 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL RESTAURACIÓ a a a a a 

 

ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DE COLLEL 013 
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Indret: VALLS Dades cadastrals: Pol: 004   Parcel·la: 117 

 *    E.14 
Règim i tipus de sòl: SUC; 
  Equipament Cultural-Social, clau EQ 5 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 389946, 4665566 

Categoria: BCIL     
Tipologia: Patrimoni Arquitectònic - Edifici  Ús admès: Culte 
 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Església que consta d’una nau i absis quadrat amb orientació nor-est (6.30x14.50 
m). La coberta no és romànica. Una teulada única cobreix absis, nau i porxo. L’absis, avui sagristia, és 
més estret que la nau tant a l’interior com a l’exterior. La nau ha perdut la volta, substituïda o amagada 
per un cel ras. L’absis és bastit damunt un sòcol quadrat. Estan refets part del frontis i tot el mur del 
costat de l’epístola. Hi ha dues portes amb llinda, una la frontis i una altra tapiada al mur del costat de 
l’epístola amb data de 1731. El parament és de pedra escairada a cops de maceta i afilerades. De les 
finestres la única romànica és al mig de l’absis, és d’arc de mig punt adovellat i dues esqueixades. 
  
Estil: Romànic-barroc  Segle: XI-XIII / XVIII  Estat de conservació: Mitjà  
 
Raó de la catalogació: Antiguitat. Situada dins l’antic terme del Castell de Sisquer, inicialment era 
una sufragània, posteriorment parròquia, funció que més tard perdé. Avui novament és parròquia però 
d’una parròquia molt més amplia. 
  
Determinacions vinculants: Està afectada per el PAU 1 “ Santa Maria de Valls” delimitat amb la 
finalitat d’obtenir la cessió del sòl corresponent a voreres i la del sòl qualificat com verd públic amb la 
finalitat d’ordenar i protegir l’entorn de l’església .  
 

Protecció Intervenció Volum Coberta Façanes Elem. Espec Entorn 
TOTAL CONSOLIDACIÓ a a a a a 

 
 

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE VALLS  014 
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Indret:  Carretera de Port del Comte Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 8 

 *   J.01 
Règim i tipus de sòl: SNU; 
 Forestal de Valor , clau 22 (PEIN Serres 
d’Odèn - Port del Comte) 

    Àmbit catalogat, plànol O.02  Coordenades UTM: 379239, 4666742 

Categoria: BCIL  
Tipologia: Patrimoni Arqueològic -Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Abric, lloc d’habitació sense estructura 
 
Estil:   Segle: Cronologia desconeguda      Estat de conservació: Destruït
  
Raó de la catalogació: En aquest indret hi havia hagut una balma, el sòl de la qual fou tapat en fer-se 
la carretera que puja al Port del Comte. En aquesta balma s’hi va trobar una fusaiola. 
  
Determinacions vinculants:  
 

 

BALMA DE LA POLLOSA 015 
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Nom:         
    
Indret: Serra de Querol Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 77 

*   J.02 Règim i tipus de sòl: SNU; Agrícola , clau 21 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382045, 4666872 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: lloc d’habitació. 
 
Estil    Segle: Cronologia desconeguda Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: En diversos camps al voltant de la casa Cal Vila es van recollir materials 
arqueològics però no s’han documentat estructures relacionades amb aquests materials. Procedent 
d’aquest jaciment, es conserven nombrosos fragments de destrals polides, d’os, de ceràmica i un molí 
prehistòric. 
   
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció de possibles elements existents. 

 

CAL VILA 016 

 
 
 
 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 35  

   
    
 
 
Indret: Serra de Guixers Dades cadastrals: Pol: 004  Parcel·la: 101 

  *   J.03 Règim i tipus de sòl: SNU;, clau 21 

      Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 388521, 4666192 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: En l’era de la casa Sant Feliu es conserven dues pedres de molí rotatori, incloses 
en una paret. 
 
Estil: Ibèric    Segle: 6550-50 a.C.  Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: En el museu de Sant Llorenç procedents d’aquesta casa, es conserven dos 
fragments de molí de mà ibèrics. Segons referències orals, aquests molins foren recollits en els 
voltants de la casa, però es desconeix la seva procedència exacta. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció de possibles elements existents. 

CASA SANT FELIU 017 
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 Indret: Cingles de Malagana Dades cadastrals: Pol: 002  Parcel·la: 1 

  *   J.04 
Règim i tipus de sòl: SNU;  
Forestal de valor , clau 22 (PEIN Serres de 
Busa els Bastets-Lord) 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382540, 4665082 

Categoria: BCIL  
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Lloc d’habitació 
 
Estil    Segle:Cronologia desconeguda  Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Al capdamunt del camí que porta als Cingles de Malagana l’any 1978 es 
trobaren onze fragments de ceràmica feta a mà, nou d’ells de pasta grollera i paret gruixuda i dos de 
paret prima i superfície allisada. 
  
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció de possibles elements existents. 

 

CINGLES DE MALAGANA 018 
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     . 
 
Indret: Serra de Querol Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 75 

  *   J.05 
Règim i tipus de sòl: SNU;  
Forestal de valor , clau 22 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382349, 4667399 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:    

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Terreny erm 
 
Estil    Segle:Cronologia desconeguda  Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Seguint el camí vers la casa Els Hiverns, s’arriba a la riera de Querol. Al 
costat mateix d’aquesta riera s’hi trobà un amulet de metall. No s’ha localitzat cap altre element ni 
estructura en aquest indret. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció de possibles elements existents. 

EL REGUER 019 
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  Indret: Costa de Galliners Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 80 

  *   J.06 
Règim i tipus de sòl: SNU;  
Forestal de valor , clau 22 

    Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 383187,4667005 

Categoria: BCIL  
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Lloc d’habitació. 
 
Estil: Medieval    Segle:IX-XII   Estat de conservació:Dolent
  
Raó de la catalogació: Al costat del mas Les Ribes, hi ha la casa Els Ollessos, davant la qual es 
trobà un conjunt de ceràmica grisa d’època medieval. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció de possibles elements existents. 

 

ELS OLLESSOS 020 
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Indret: CASTELLTORT Dades cadastrals: Pol ... Parcel·la ...  

  *   J.07 
Règim i tipus de sòl: SNU; 
 Sistema Hídric, clau HI 

      Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 386246, 4665015 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment     Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Abric i lloc d’enterrament col.lectiu. 
L’Espluga consisteix en una balma de grans dimensions. Medeix uns 10 metres d’amplada, 5 metres 
de profunditat i la visera s’alça a uns 4 metres d’altura. Davant la roca hi ha un cúmul de blocs de gran 
tamany que formen un segon nivell de sòl. Les parets estan recobertes per gran quantitat de tosca. 
 
Estil   Segle: -5500/-3500 Neolític Antic           Estat de conservació:Inundat 
    -2200/-1800 Calcolític 
    -1500/-1200 Bronze Mig 
    -1200/-650 Bronze Final 
    284/476 Romà Baix Imperi 
    1453/1789 Modern 
  
Raó de la catalogació: Protegit amb blocs, es trobà un sepulcre on, en excavar-lo es documentà les 
restes de vuit esquelets. També es trobà una quantitat considerable de ceràmica de diverses 
èpoques. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 
 

 

ESPLUGA NEGRA 021 
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Indret: SISQUER Dades cadastrals: Pol: 003  Parcel·la: 30 

  *   J.08 
Règim i tipus de sòl: SNU;  
Forestal de valor , clau 22 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 392050, 4665800 

Categoria: BCIL 
Tipologia: Patrimoni Arqueològic – Jaciment    Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Lloc d’enterrament col·lectiu. Necròpolis. Seguint la pista que va de Sisquer en 
direcció a Montcalp al talús de la dreta de la pista, s’observa una trentena de lloses que semblen 
pertànyer a cobertes de sepultures d’inhumanació en fosses. Aquestes sepultures estarien orientades 
perpendicularment a la pista, en direcció est-oest. Les tombes van ser descobertes i seccionades 
durant les obres d’ampliació de la pista. 
 
Estil: Medieval       Segle:V-XV              Estat de conservació:Desconegut
  
Raó de la catalogació:  A les tombes 9 i 11 s’observava un fragment de crani i un fèmur tallat 
respectivament. Si es té en compte que les sepultures devien tenir el cap mirant cap a l’est, la seva 
capçalera va ser seccionada per les obres de la pista i sols se’n conserva una part a l’interior del talús. 
La separació entre les tombes 1 i 13 és d’una vintena de metres, estant totes elles separades per una 
distància semblant, al voltant de 1,5 metres. Les lloses de pedra de coberta de les tombes es troben a 
una fondària respecte  la part superior del talús que varia d’ 1,5 a 2 metres,en funció del gruix de 
terres vegetals existents a sobre, i que no es correspon amb el nivell superficial del sòl que existiria 
quan van efectuar-se les inhumacions. A uns 25 metres més enllà de la tomba núm. 13 hi ha una 
possible darrera tomba, situada a tan sols uns 0,7 metres de fondària, dins  una bossada de terra. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 

NECROPOLIS DE SANT ESTEVE DE SISQUER 022 



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Guixers 

 

CATÀLEG DE BÉNS –Text Refós 
Pàg. 41  

         
      . 
 
 
Indret: VILAMANTELLS Dades cadastrals: Pol: 001  Parcel·la: 42 

  *   J.09 Règim i tipus de sòl: SNU ; Agrícola, clau 21 

     Àmbit catalogat, plànol O.02 Coordenades UTM: 382144, 4665797 

Categoria: BCIL   
Tipologia: Patrimoni Arqueològic - Jaciment   Ús admès:  

 Emplaçament                                            escala   1:5000  

 
Descripció del bé: Durant la restauració de l’esglèsia, l’any 1988, es trobaren tres cistes i una sitja. 
La sitja era davant l’altar, dues cistes eren a una banda i la tercera a l’altra. 
 
Estil: Medieval    Segle: X-XII     Estat de conservació: Bo
  
Raó de la catalogació: En les dues primeres cistes hi havia restes antropològiques mentre que la 
tercera era buida. A l’exterior de l’ermita, en el camí que hi accedeix, es trobaren altres enterraments i 
en alguns casos aparegueren diversos esquelets sobreposats. Alguns dels ossos presentaven taques 
d’òxid de coure. 
 
Determinacions vinculants: No s’admet cap intervenció sobre la finca que pugui suposar la pèrdua o 
destrucció dels elements existents. 

        
    
 
 
 
 
 

SANT SERNI DEL GRAU 023 

 
 
 
 


