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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte de la realització d’aquest Catàleg de béns protegits és assolir els objectius que marca la següent 
legislació vigent: el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLU), el Decret 305/2006 de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme (RLU), la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (LPCC) i el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. La normativa 
especifica que s’ha d’incloure, en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un catàleg de béns 
a protegir, els quals estiguin catalogats pel Departament de Cultura de la Generalitat o que s’hagin 
d’incloure en virtut de les seves característiques d’alt valor arquitectònic, arqueològic o històric. 
 
El present catàleg inclou un breu resum de la legislació que l’afecta i recull les fitxes de tots els béns 
protegits del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Montagut i Oix, amb la corresponent localització en els  
plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable (O.3). La informació continguda a les fitxes ha estat elaborada 
pels redactors del POUM (UFV Estudi Torra SLPU i grup INCA, activos y obras) i, en bona part, prové de 
l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya i del Catàleg de masies i cases 
rurals de Montagut i Oix. 
 
2. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
El Decret legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, estableix en diferents articles la necessitat i objectius de protecció: 
 
“Article 3.1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida 
de les generacions presents i futures.” 
 
“Article 9.3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el 
sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les 
prescripcions adequades perquè les construccions i instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades 
o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, 
artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.” 
 
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, estableixen quins béns s’han de catalogar 
i quines categories de protecció es poden establir. Aquestes categories bàsiques son les que s’han d’emprar 
per a la confecció del catàleg de Montagut i Oix.  
 
S’estableixen tres categories de protecció: 
 
a) Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
b) Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) o Béns catalogats 
c) Àrees de Protecció Arqueològica (APA) 
 
2.1. Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
 
La categoria de BCIN és la que té el grau de protecció de major rang. Correspon al govern de la Generalitat 
de Catalunya la facultat de declarar els béns com a tals i protegir-los, ja siguin de propietat pública o 
privada. 
 
La declaració d’un immoble com a bé cultural d’interès nacional l’acorda el Govern de la Generalitat, 
després de la  proposta del conseller de Cultura, i passa a ser inscrit en el Registre de béns culturals 
d’interès nacional, que gestiona el Departament de Cultura (LPCC, articles 10 i 13). 
 
La declaració d’un immoble com a BCIN pot implicar la modificació o la suspensió d’una llicència urbanística 
per part de l’ajuntament i a requeriment del Departament de Cultura, que en farà un informe vinculant i que 
està obligat a fer-se càrrec de la indemnització corresponent, aplicant els criteris que estableix la legislació 
urbanística (LPCC, article 31 i TRLU, article 208), la qual remet a la Llei de l’Estat, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Les obres o intervencions en un BCIN han de ser autoritzades pel Departament de Cultura abans de 
procedir-ne a la concessió i han d’incloure un informe sobre els valors diversos de l’immoble i també sobre 
l’impacte de la intervenció a l’edifici i a l’entorn (LPCC, article 34.1, 2 i 3). L’Ajuntament notificarà al 
Departament de Cultura i als interessats les llicències urbanístiques que afecten elements declarats BCIN 
(LPCC, article 34.5).  
 
La declaració d’un immoble com a BCIN preval sobre els plans i les normes urbanístiques en curs de 
redacció que el puguin afectar, la qual cosa implica l’adequació o la modificació de la legalitat urbanística 
vigent (LPCC, article 33.1). 
    
Per part dels Ajuntaments, la incoació de l’expedient de declaració comporta la suspensió de la tramitació 
de les llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la 
suspensió de les llicències ja concedides (LPCC, article 8). 
 
2.2. Béns culturals d’interès local (BCIL) 
 
Gaudeixen de la categoria BCIL tots els béns ubicats en el terme municipal de Montagut i Oix que estan 
inclosos en el present Catàleg i els jaciments arqueològics que hagin estat declarats àrees de protecció 
arqueològica.  La protecció d’un BCIL és un grau de protecció de segon rang, i es regula mitjançant la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006 que desenvolupa el Reglament de la 
mateixa llei. 
 
Tenen la obligació de preservar-los i mantenir-los en bon estat, els propietaris, titulars o posseïdors dels 
immobles declarats BCIL, perquè l’ús al qual es destinin en garanteixi la conservació. De cap manera no els 
poden destruir, i han de permetre l’entrada a especialistes per poder-los estudiar (LPCC, article 25). 
 
En l’article 68 de la LPCC, s’especifica que l’Ajuntament o la Generalitat han d’ordenar als responsables de 
danys causats il·lícitament a immobles declarats BCIL les reparacions necessàries per restituir el bé al seu 
estat anterior, independentment de la sanció que correspongui. 
 
2.3. Àrees de protecció arqueològica (APA) 
 
Les APA són àmbits específics protegits delimitats pel Departament de Cultura i subsidiàriament per un 
àmbit de diàmetre de 50m a l’entorn de l’àrea d’expectativa arqueològica. Les llicències d’obres dins 
d’aquests àmbits hauran de ser objecte d’informe previ del Servei d’arqueologia de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, la qual podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics per tal de delimitar el 
jaciment, i requerir al promotor per tal que 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, 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 de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catàleg de béns protegits  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – Montagut i Oix [5] 
 

 
 
 
3. CATÀLEG DE BÉNS ARQUITECTÒNICS 
 
01a  Castell de Montagut (o castell del Cós) 
02a  Castell d’Oix (o casal del Barutell) 
03a  Castell del Montpetit 
04a  Castell masia de Pera 
05a  Torre de Talaixà 
06a  Cabeces 
07a  Església de Nostra Senyora de les Agulles 
08a  Església de Sant Miquel de Pera 
09a  Església de Sant Feliu de Riu 
10a  Església de Santa Maria d’Escales 
11a  Font del poble d’Oix 
12a  Església de Sant Pere de Montagut 
13a  Església de Sant Aniol d’Aguja 
14a  Casa Rectoral de Sant Aniol d’Aguja 
15a  Església de Santa Bàrbara de Pruneres 
16a  Casa de portes adovellades al carrer Major d’Oix 
17a  El Mercer de Toralles 
18a  Església de Sant Miquel d’Hortmoier 
19a  Restes de l’antiga capella del Vilar de Talaixà 
20a  Església de Sant Eudald de Jou 
21a  Pont medieval d’Oix 
22a  Masia de Can Coromina 
23a  Masia del Seguer de Pera 
24a  La Quera de Talaixà 
25a  Corral de Mas Mitjà 
26a  Masia de Can Bolós 
27a  Masia de Can Agustí 
28a  Casa de la Plana de Riu 
29a  Fàbrica als peus del cingle basàltic de Castellfollit 
30a  Pont Trencat 
31a  Santuari de la Mare de Déu de la Devesa 
32a  Església de Sant Miquel de Meians 
33a  Església de Sant Feliu de Monars 
34a  Casa i cabana del mas de l’Om a Monars 
35a  Església de Sant Llorenç d’Oix 
36a  Santuari de la Mare de Déu del Cós 
37a  La Sala de Santa Bàrbara de Pruneres 
38a  Església de Sant Martí de Talaixà 
39a  Masia de la Masó de Talaixà 
40a  Església romànica de Sant Martí de Toralles 
41a  Masia de la Costa de Toralles 
42a  Castell d’Espasa 
43a  Palomeres 
44a  Can Trull 
45a  Can Vinyoles 
46a  Pont de Valentí 
47a  Masia de Meians 
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4. CATÀLEG DE BÉNS ARQUEOLÒGICS 
 
01b  Castell d’Espasa 
02b  Cingles d’Escales – Santa Bàrbara de Pruneres 
03b  Cova d’en Jaume Puigmal 
04b  Cova de les Monges 
05b  Cova s’Espasa 
06b  Desdoblament N-260 – Camí empedrat 
07b  Església de Sant Llorenç d’Oix 
08b  Pont Trencat 
09b  Sant Miquel de Pera 
10b  Mas Puntí 
 
A part dels jaciments arqueològics enumerats en la llista anterior –cadascun dels quals es descriu a la fitxa 
corresponent-, cal destacar l’existència d’altres jaciments al municipi de Montagut i Oix, d’on procedeixen 
diversos materials arqueològics, si bé se’n desconeix l’indret precís: 
 

- Comanegra 
- Cova de les Romagueres 
- Cova del Polvoraire 
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de pedra de 2,20m. de llarg per 70 cm. d’amplada, perpendicular a la rampa i adossat a una 
d’aquestes dues filades, efectuant una funció de contrafort a mode de reforma. No es localitzà cap 
resta de pavimentació de la via romana. 
 

- Sondeig 2: Situat  a tocar el primer arc, sota la rampa d’accés al pont. Tenia la finalitat de 
documentar si la rampa d’accés era contemporània a la construccció del pont. Sondeig de 50 cm. 
d’ample per 2,90m. de  llargada i 60 cm. de profunditat, per poder excavar les fonamentacions del 
pont, donant com resultat que la rampa d’accés al pont es troba cimentada directament sobre 
argiles i còdols de totes mides aportats per una riuada i que, degut a la nul·la aparició d’estrats 
arqueològics amb materials ni enderrocs peribles no s’ha pogut constatar si la rampa discorria en el 
mateix sentit del pont, ni si hagués canviat posteriorment formant un angle recte a causa d’una 
riuada que destruiria el camí en questió. 

 
Les conclusions extretes d’aquests sondejos és que el Pont Trencat ha estat afectat al llarg del temps per 
diverses avingudes o riuades que n’han modificat la seva forma. Sobre una d’elles es va assentar la 
plataforma d’accés al pont, i sobre l’altra es va dur a terme una reforma o remodelació de la mateixa 
plataforma. Aquests fets estan avalats per la mateixa estructura del pont, amb una remodelació a l’arcada 
més gran conservada avui dia, on s’entreveu l’arrencament d’un arc més antic per sota de l’arc que funciona 
avui en dia. 
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