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1. Introducció 

1.1. Justificació 

El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme (DOGC 28/07/2005) refon en un text únic les lleis 2/2002 i 10/2004 d’urbanisme i 

la seva modificació respectivament, per tal de regularitzar, aclarir i harmonitzar els seus 

textos.  

Aquest decret (DL 1/2005) en els seus article 59 i 69  determina la obligatorietat d’incloure el 

Catàleg de Béns a Protegir en la documentació dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal. 

Posteriorment, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme regula, en els seus articles 75 i 95 el contingut del Catàleg, així com les 

determinacions de les actuacions que sobre els béns a protegir es poden dur a terme. 

1.2. Procedència del catàleg de béns a protegir. 

La necessitat de donar compliment a les determinacions del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 

de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme fa imprescindible la inclusió dins 

de la documentació del POUM d’un catàleg que contingui el catàleg d’aquests béns. 

1.3. Aspectes previs 

Per tal de redactar el següent catàleg s’han tingut present els següents documents: 

� Inventari del patrimoni cultural de Prats de Lluçanès elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 
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2. Classificació i metodologia del catàleg 

2.1. Elements inclosos dins del Catàleg 

Els elements inclosos en el catàleg són: 

Esglèsies i edificis singulars Sant Andreu de Llanars
Santa Eulàlia de Pardines
Església de la bona sort
Sant Marçal
Església parroquial de Sant Vicenç
Santa Llúcia del Quer
Sant Sebastià
Castell del Quer
Santuari de Lourdes
Cementiri municipal

Masies i cases rurals El soler de n'Hug
Sorribes
La Vila de Llanars
Galobardes
El Marçal
La roca del Feliu
Les Vinyes
Casa nova de la Pedragosa
Fontcalenta
Clot del Vilar
Coma del Forn
Plangivert
Masoveria de Santa Llúcia (Casal segons DIBA)

Cal Dama
Rectoria de Santa Eulàlia
La Pedragosa
Molí de Sorribes
La Caseta de Sant Sebastià
La Farinera
Serra seca
Cal Guerxo
Puigvistós
Casa nova del Riambau
Coll Lliscador
Cal butxaca
Mas Sant Sebastià
Molí del Marçal
Molí de Galobardes
Molí del cingle
Ca l'Enric
Cal Vaquetes

Cases i edificis urbans Cal Bach
Museu municipal Miquel Soldevila
Cal Duran
Ca l'Andreuet
La Torre Malla
Cal Camps
Fàbrica de Cal Casals
Safareig públic
Rectoria de Sant Vicenç
Torre Batriu
Cal Navarro
Cal Bernat
Cafè-teatre Orient
Serradet de st Antoni
Cal Solé
Antic Hospital
Cal Ganxo
Cal Vilardell
Cal Baumer
Cal Music
Fàbrica de Cal Rovira
Cal Fuster



POUM de Prats de Lluçanès  Catàleg de Bens Protegits 
 
 
 

 
CSA carracedo  sotoca arquitectura      

  

9 

Elements Pont del Marçal
Estructura defensiva del pont del Marçal
Tina del camp de l'esquerda
Tina de sant Andreu
Tina de l'horta del soler
Creu de terme de santa Eulàlia de Pardines
Façana Escorxador públic
Arcs del balcó del nucli urbà
Balconada de cal dr grau
Xemeneia de la teuleria de Cal Palilla
Arc de mig punt adovellat de Ca l'Enric
Façana de la Farinera de Prats

Fonts paisatges i elements naturals Fossa comuna de Puigvstós
Camí empedrat de Pardines
Camí empedrat de la pujada a Lourdes
Camí empedrat de la Pedragosa
Camí empedrat de Galobardes
Font de FontCalenta
Font del Marçal
Font de la Vila
Font del clotet
Font dels senyors
Font de la Bernadeta
Font del Ti
Font del Xambó
Les Tres fonts
Gorg del molí de Galobardes
Gorg del molí del cingle
Plataners de Prats

Carrers, places i conjunts arquitectònics Carrer de la bona sort
Carrer major
Carrer nou

Documental Pont del rec de Prats
Pont del molí del cingle
Teuleria de Cal Palilla
Escoles Velles
Forn de calç del Marçal
Forn d'oli de ginebre
Teuleria del Marçal
Sistema de rec de la casanova de Lourdes  

2.2. Determinacions d’aquest catàleg. 

D’acord amb les determinacions dels articles 47, 50 i 51 de la LU, el següent catàleg estableix 

les següents determinacions normatives per a cada element catalogat: 

− Condicions d’ordenació volumètrica que, essencialment, s’adirà a allò especificat a 

l’article 50.3 de la Llei d’Urbanisme 

− Condicions d’usos i activitats permesos, especificant-les en cada cas i adaptant-se a 

les determinacions de l’article 47.3 i 47.4 de la Llei d’Urbanisme. 

− Condicions de protecció d’elements específics, de l’entorn, serveis i accessos. 

Cadascun dels elements enumerats en l’apartat anterior “Elements inclosos en el Catàleg”, 

s’adjunta una fitxa amb les dades identificatives, descriptives i les condicions de protecció. 

Per a les unitats amb protecció documental i conjunts urbans s’adjunta un llistat de les 

mateixes, prevalent les dades identificatives i descriptives incloses en Inventari de Patrimoni 

Cultural de Prats de Lluçanès, redactat per iniciativa de la Diputació de Barcelona l’any 2007. 
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3. Normativa 

Art. 1. Naturalesa 

La redacció del present Catàleg té com a objecte els elements, edificacions, conjunts o 

àmbits del municipi susceptibles de protecció per raons arquitectòniques, històriques o 

paisatgístiques. 

El present Catàleg forma part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Prats de Lluçanès 

Art. 2. Àmbit 

L’àmbit del següent catàleg es correspon amb el terme municipal de Prats de Lluçanès. 

Art. 3. Contingut 

El present catàleg conté la següent documentació: 

− Memòria justificativa. 

− Normativa. 

− Fitxes individuals per als elements amb protecció integral, tipològica, ambiental o 

específica. 

− Llistat d’elements amb altres tipus de protecció. 

− Plànol de localització a escala 1/5000 del terme municipal amb les masies i cases 

rurals incloses en el catàleg. 

Art. 4. Classificació i graus de protecció dels ele ments catalogats 

El Catàleg de Béns Protegits classifica en set categories, segons el seu grau de protecció, les 

unitats individuals i els conjunts catalogats: 

− B. BENS CULTURALS D’INTERÈS NACIONAL 

Bens rellevants del patrimoni cultural català. Les intervencions que s’hi poden realitzar 

estan regulades per la Llei 9/93 de 30 de setembre de patrimoni cultural essent  

l’òrgan competent per autoritzar-les la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de 

Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya. 
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− C. CONJUNTS URBANS 

Unitats amb interès tipològic, ambiental i compositiu que conformen conjunts urbans 

homogenis d’elevat grau d’uniformitat i de coherència formal pel seu agrupament i 

seqüència, i per les seves característiques constructives i arquitectòniques pròpies 

d’un període històric que els permet comprendre globalment com a unitaris d’interès. 

Aquests conjunts es protegeixen en tant que produeixen una imatge urbana 

contundent i homogènia característica, i protegiran, en cada cas, aquells elements 

que es considerin la base de l’esmentada coherència i uniformitat. 

− I. INTEGRAL 

Unitats de protecció física integral. En el cas d’un edifici comprèn el volum, les 

façanes amb la seva composició i elements de detall, la coberta i l’estructura portant. 

En el cas d’altres elements, la totalitat material d’aquests.  

− T. TIPOLÒGICA 

Unitats on la protecció recau en la conservació de la tipologia, resumint-se aquesta en 

el volum de l’edifici i la seva posició respecte a l’emplaçament on es situa, la 

composició de la façana en proporció de buits i plens, la coberta i aquells aspectes 

específics de la tipologia en concret, sense poder-se modificar cap d’aquestes 

característiques. 

En el cas de carrers i espais urbans aquest protecció recau en la secció, forma del pla 

del terra amb els seus desnivells, murs, graons, etc., i sobre la forma dels plans de 

façana que els envolten.  

− A. AMBIENTAL 

La protecció ambiental recau sobre aquells paratges naturals d’interès paisatgístic i 

històric que són susceptibles de ser conservats mantenint les seves condicions d’ús i 

configuració formal, preservant-ne els elements naturals existents. 

En el cas d’arbres o elements vegetals la seva conservació ambiental implica el 

manteniment a l’emplaçament original i la seva cura. 

− D. DOCUMENTAL 

La protecció documental s’aplicarà a aquells elements que tot i tenir interès 

arquitectònic, històric o paisatgístic podran ser remodelats o enderrocats i substituïts 

per nous edificis. En aquests casos s’haurà de documentar exhaustivament l’edificació 

prèvia. La documentació a aportar serà com a mínim la referida al seu emplaçament, 

els seus orígens històrics i evolució i les seves característiques tipològiques.  

Aquesta informació serà dipositada per duplicat a l’Ajuntament i a l’Arxiu Municipal. 
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Pels elements vegetals documentals s’haurà de seguir el mateix procediment i 

s’hauran de documentar exhaustivament. Els elements documentals vegetals podran 

ser eliminats o trasplantats a d’altres emplaçaments del municipi.  

− AR. ARQUEOLÒGICA 

Són aquells espais i/o llocs que, per evidències materials, antecedents històrics o 

altres indicis, són d’interès arqueològic o paleontològic. 

Els béns més rellevants del patrimoni arqueològic del municipi de Prats de Lluçanès 

seran declarats d’interès nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica. Fins 

a la seva comprovació els àmbits arqueològics seran classificats com a Àrees 

d’expectativa arqueològica. 

Un cop fetes les excavacions i estudis corresponents, els jaciments arqueològics que 

no tinguin la categoria de BCIN, seran considerats Espais de Protecció Arqueològica 

(EPA). 

Es consideren Espais de Protecció Arqueològica els llocs que no han estat declarats 

d’interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres 

indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques. Els 

Espais de Protecció Arqueològica podran ser catalogats com a béns culturals d’interès 

local (BCIL). 

− E. ESPECÍFICA D’ELEMENTS. 

S’entén com a protecció específica d’elements la que s’aplica sobre elements aïllats 

de gran valor artístic o històric que formen part d’un conjunt no necessàriament 

protegit. 

La protecció específica d’un element implica la seva preservació integral i material i, 

en la mida del possible, el manteniment  de les condicions que permetin la seva 

preservació a dins del conjunt en el qual es troba. 

Art. 5. Elements protegits.  

Per a cadascun els béns culturals inclosos en aquest Catàleg, es concreten aquells elements 

que mereixen una protecció particular i atenent les següents definicions:  

− Volum: Són els límits físics exteriors de l’edifici, construcció o element protegit.  

− Façana: Per al grau de protecció Integral, s’entén com a façana protegida el conjunt 

d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de 

tancament d’un edifici.  
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Pel grau 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.)  

− Coberta: Per al grau de protecció Integral s’entén com a coberta protegida el conjunt 

d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. Pel grau 

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.)  

− Elements comuns: Són els elements d’un edifici que comparteixen les diverses 

propietats del mateix a excepció d ela façana i la coberta (estructura, vestíbul, caixa 

d’escala, etc.). Per al grau de protecció Integral, els elements comuns conservaran el 

seu disseny original. Pel grau de protecció Tipològica, es conservaran les 

característiques d’aquests elements que defineixen aquesta tipologia.  

− Elements específics: Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, 

funcionals, constructius, ornamentals, etc. que pel seu valor individual, es protegeixen 

de forma específica. 

− Elements naturals: Són els elements, 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 inclouen els espais lliures conformats 

entre les edificacions principals, les pallisses o cabanes i els recintes emmurallats.  

Art. 6. Formes d’intervenció.  

Les formes actuacions previstes en aquestes normes sobre els edificis, construccions, 

elements i conjunts d’interès històric – arquitectònic, són  les  següents:  

1. 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.  

2. Obres de conservació. són aquelles que tendeixen a impedir la degradació de   l’estat 

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.  

3. 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 
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considerar la seva evolució en el temps. Per aquestes actuacions serà necessari el 

suport de la documentació que doni testimoni del seu estat original.  

4. Obres de reutilització: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació de l’element 

protegit a usos diferents als originals. En cap cas, el canvi d’ús implicarà la pèrdua total 

o parcial dels volums arquitectònics protegits.  

5. Obres de rehabilitació: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació de l’element 

protegit a usos residencials o altres, que precisen reunir determinades condicions de 

salubritat i habitabilitat. En cap cas la rehabilitació implicarà la pèrdua dels valors 

arquitectònics protegits.  

6. Obres d’ampliació: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum 

de l’element protegit, sense modificar ni sobrepassar la coberta. En cap cas les obres 

d’ampliació implicaran la pèrdua dels valors arquitectònics protegits, ni es plantejaran 

amb un llenguatge arquitectònic que permeti diferenciar l’edifici original de la nova 

construcció.  

7. Obres d’addició: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum de 

l’element protegit sobrepassant-hi una o vàries plantes. En cap cas l’addició suposarà la 

pèrdua dels valors arquitectònics protegits i es plantejaran amb un llenguatge 

arquitectònic que no permeti diferenciar l’edifici original de la nova construcció.  

Art. 7. Condicions de les actuacions.  

1. Les formes d’actuació de consolidació i de conservació seran preceptives a tots els 

edificis, elements, construccions i conjunts que formen aquest catàleg.  

2. Les formes d’actuació de restauració, reutilització i rehabilitació seran opcionals a 

excepció dels casos en que expressament així s’assenyali en les fitxes particulars 

corresponents. 

3. Les formes d’actuació d’ampliació i d’addició resten prohibides només en els casos en 

que expressament s’indica en la fitxa particular. 

4. Totes les actuacions proposades en BCINs hauran de ser aprovades per la Comissió 

Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central. 

5. 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 higièniques mínimes que estableix la 

legislació vigent. 

− Habitabilitat: L’edifici ha de garantir les normes d’habitabilitat mínimes que 

estableix la legislació vigent. 
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− 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. 

Art. 8. Règim dels edificis i unitats catalogades 

1. Sense perjudici de l’establert a les fitxes específiques de cada unitat, les unitats 

catalogades individualment no podran ésser enderrocades o desmuntades total o 

parcialment, ni podran realitzar-se en elles obres de reforma o reparació en la mesura 

que afectin els valors o elements artístics, històrics o arquitectònics, objecte de 

protecció amb les excepcions de les proteccions documentals. 

2. Les unitats catalogades hauran de ser objecte de les obres de conservació, 

consolidació i restauració que el seu estat requereixi, tasca que correspon en primer 

lloc, a la iniciativa dels propietaris. 

3. Les àrees amb protecció arqueològica i llocs declarats BCIN, es regiran per la Llei del 

Patrimoni Cultural Català 9/1993, pel Decret 78/2002 i pel Reglament de Protecció del 

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. Per tal de garantir aquest patrimoni les autoritats 

competents, el Departament de Cultura, la Direcció General del Patrimoni Cultural o la 

Comissió del Patrimoni Cultural, hauran d’autoritzar les obres o actuacions de promoció 

pública o privada, siguin del tipus que siguin (urbanístiques, agrícoles, forestals, 

extractives, d’infraestructures, etc.) 

4. Les sol·licituds d’autorització per a la realització d’intervencions arqueològiques 

preventives s’han d’adreçar a la Direcció del Patrimoni Cultural, i han se complir les 

condicions esmentades en el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. 

5. D’acord amb l’Art. 67-4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

català, no podrà tramitar-se cap expedient de declaració de ruïna d’edificis catalogats 

com a BCIN. En cas que es donessin les circumstàncies que comportarien a la 

declaració de ruïna, el propietari dolós o negligent, estarà obligat a la seva reconstrucció 

total. 

L’incompliment per part del particular de l’obligació de reconstruir, en el termini que fixi 

l’administració, legitimarà a l’Ajuntament per procedir a l’expropiació. 

6. Cas que es concedeixi el permís d’enderroc total o parcial d’un element o edifici 

catalogat, la llicència d’enderroc anirà condicionada a la reconstrucció o restauració.  

7. Les condicions i garanties imposades a la llicència, així com l’obligació de reconstrucció 

o restauració de l’edifici i de reconstrucció i recuperació d’elements, els terminis 

d’execució i l’afectació de l’edifici al Patrimoni Arquitectònic, hauran de ser inscrites per 

nota marginal o anotació registral de la finca en qüestió, com a càrrega o afectació 

urbanística singular. Si el propietari o promotor de l’obra no complís els terminis o 
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condicions imposades, l’Ajuntament, després de requerir en forma el compliment, 

quedarà legitimat per procedir a l’expropiació del solar i edifici afectats, d’acord amb 

l’edificabilitat que li venia atorgada per la seva condició d’unitat catalogada.  

8. En cas d’expropiació, l’Ajuntament haurà de completar la reconstrucció o restauració de 

l’element d’acord amb la llicència atorgada.  

9. Els treballs d’enderroc total o parcial d’edificis protegits i de reconstrucció o restauració, 

es faran en tot cas, sota la inspecció dels tècnics municipals que es designin pel 

seguiment de l’obra, en l’acord municipal de concessió de la llicència. L’Ajuntament 

podrà acordar, en el curs dels treballs, la suspensió temporal i la modificació del 

projecte en base a la variació de les circumstàncies que justifiqui el canvi de criteris. 

Art. 9. Drets i deures dels propietaris de béns cat alogats 

Els propietaris o titulars d’altres drets reals, posseïdors, siguin particulars o entitats públiques 

o privades, han de complir pel que fa als edificis de valor arquitectònic, històric o artístic, i de 

tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions, els deures d’ús, conservació i 

rehabilitació establerts per la legislació urbanística, per la legislació aplicable en matèria de 

règim de sòl i per la legislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la 

rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels habitatges. 

Amb les finalitats de conservació del patrimoni local els propietaris tenen dret:  

− A l’ús de l'element protegit, amb les limitacions que deriven de la seva condició de 

protegit.  

− A la realització d’obres admeses, especialment aquelles que tenen com a finalitat 

mantenir la funcionalitat de l’edifici o la millora de les condicions estructurals o 

higiènic-sanitàries.  

− A la transmissió dels béns catalogats, seguint els procediments legalment establerts, 

sens perjudici als drets que la legislació atorga a l’Ajuntament o altres administracions 

públiques en matèria d’adquisició de béns culturals.  

− Participar del programes econòmics o altres ajuts financers que tinguin com a objectiu 

la conservació dels elements catalogats. 

En compliment de la legislació aplicable i d’aquestes Normes els propietaris d’elements 

catalogats tenen els següents deures:  

− El deure de conservació, amb l’objecte preservar i mantenir la integritat dels edificis, 

elements o conjunts, per tal d’assegurar llur valor cultural. Els propietaris estan 

obligats a realitzar les obres de consolidació i rehabilitació que evitin el seu 
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deteriorament estructural en els elements visibles i no visibles i, en especial 

d’estructura, tancaments i cobertes 

− Han de permetre l’examen i estudi dels bens per part dels investigadors adscrits a 

alguna institució científica o acadèmica.  

Art. 10. 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.  

3. D’acord amb l’Art. 67-4 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

català, són causa d’interès social, a efectes d’expropiació, l’incompliment dels deures de 

conservació, preservació, manteniment i protecció establerts per aquesta llei i la situació 

de perill o ruïna imminent d’un immoble d’interès nacional. Són competents per a 

procedir a l’expropiació l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els 

ajuntaments, en l’àmbit de llurs competències. 

Art. 11. Usos.  

Els usos dels béns catalogats s’ajustaran al disposat en les normes generals, i seran els 

admesos en del POUM per a cada zona on es localitzi el bé protegit, amb les limitacions  que 

figurin en cada fitxa particular. Queden exclosos els usos que signifiquin obres, instal.lacions 

o activitats que siguin incompatibles amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics 

del bens catalogats.  

Art. 12. Condicions particulars.  

1. Enderrocs: 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.  

2. 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 
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podrà utilitzar un llenguatge arquitectònic actual amb subjecció al disposat en cada fitxa 

particular i que no representi una agressió al bé protegit.  

3. En les protegides ambientalment, no es permeten actuacions i/o activitats que trenquin 

l’equilibri i composició dels diferents elements que conformen el paisatge actual, 

caracteritzat pel mosaic que formen les masses boscoses, els grups vegetals, les 

clarianes, els prats, els conreus i les feixes.  
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Es-01 SANT ANDREU DE LLANARS

Petita església de nau capçada a llevant per un absis 
semicircular. La nau és coberta amb una volta de canó 
de perfi l apuntat, i l’absis amb volta de quart d’esfera. 
Les cobertes actuals són de teula àrab però en el decurs 
de la seva restauració es trobaren restes de lloses de la 
coberta original, molt desfetes.
Interiorment, el mur de tramuntana presenta dos arcs 
formers que formen una mena d’arcosolis, i tots els para-
ments han estat arrebossats. En el de ponent, en procedir 
a una exploració, van treure els arrebossats superfi cials, 
donant lloc a la descoberta del parament original amb els 
carreuons rejuntats amb morter de calç molt fi  i amb juntes 
pintades de color mangra, imitant un carreuat fi ctici.
La porta d’accés es troba situada al mur de migjorn i 
s’obre mitjançant un simple arc de mig punt. En aquest 
mateix mur s’hi obre una fi nestra de doble esqueixada, 
igual com la que hi ha al fons de l’absis, on també hi ha 
una espitllera de factura moderna. La il·luminació es 
completa amb una fi nestra en forma de creu que hi ha a 
la façana de ponent. 
Sobre aquesta mateixa façana hi ha un petit campanar 
de torre de planta quadrada, amb una coberta de teula a 
dues aigües, dividit en dos nivells de fi nestres. L’inferior 
té quatre grans obertures en arc de mig punt, una per 
cada façana, i el superior té quatre fi nestres geminades, 
parcialment aparedades, mig partides per petites colum-
nes amb capitells troncopiramidals arrodonits. Els arcs 
de les obertures del campanar són extradossats per una 
fi lada de lloses i enfonsats en relació al parament del 
mur. L’accés al campanar s’efectuava per una obertura 
practicada a la volta.
L’aparell exterior és de petits carreuons, desbastats, 
units per morter de calç i disposats en fi lades uniformes 
i regulars. A l’absis i al campanar es pot observar una 
certa diferència consistent en que els carreus són més 
ben tallats i polits, i de proporcions més quadrades.

418.044, 4.650.900
Segles XI-XII

Culte
Propietat privada

Sant Andreu de Llanars
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Es-02 SANTA EULÀLIA DE 
          PARDINES

Antiga parròquia rural construïda amb maçoneria 
de pedra de grans carreus. Presenta creuer, cim-
bori octogonal i tres naus, les laterals més baixes 
que la central, manifestant-se en l’estructura de la 
façana principal. 
La façana principal, orientada al sud, d’estil barroc-
neoclàssic, presenta els paraments amb estucat 
blanc. La part central es troba emmarcada per dues 
lesenes de pedra i coronada per un frontó triangular. 
La portalada, d’arc de mig punt, està emmarcada 
amb pedra, i es troba fl anquejada per unes pilas-

tres que sostenen un arquitrau motllurat i un frontó 

triangular, amb unes boles de remat. A sobre hi 

ha l’escut de Santa Eulàlia, la palma de màrtir i la 

creu del martiri. Encara més a sobre trobem un òcul 

envoltat per una motllura de garlanda. En aquesta 

façana hi trobem inscrita la data de 1794 i a la 

façana lateral hi veiem la data de 1766, juntament 

amb una inscripció “fet per Josep Eures”.

Damunt la façana lateral oest s’aixeca un campanar 

de base quadrada i arestes bisellades en l’últim 

tram, coronat amb una balustrada. Enganxada a 

l’església hi ha la rectoria.

Uns 100 metres al sud-est, sobre una zona rocosa, 

hi ha la creu de terme de Santa Eulàlia de Pardines 

(descrita en una fi txa individual), i prop del conjunt 

de Pardines hi passava un camí ral (antigament 

anomenat strata publica) que es troba empedrat 

en alguns dels seus trams (també descrit en una 

fi txa individual).

418.975, 4.648.890

Segle XVIII
Culte

Propietat privada

Santa Eulàlia de Pardines
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Es-03 ESGLÉSIA DE LA BONA    
                  SORT

L’església de la Mare de Déu de la Bona Sort es 
troba integrada al nucli de Prats de Lluçanès, entre 
les cases del carrer de la Bona Sort.
Es tracta d’una petita església d’orientació oest-est 
de tradició romànica de planta rectangular, amb 
absis carrat, capelles laterals a mode de creuer 
venerades a Sant Joan Baptista i Sant Antoni de 
Pàdua, interior en volta de canó i petit cor de fusta. 
Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i 
carreus treballats a les cantonades i la coberta és de 
teulada de doble vessant amb aigües a les façanes 
laterals. Presenta un petit campanar d’espadanya 
d’un sol ull d’arc de mig punt, el qual conserva una 
petita campana.
La façana principal, d’accés, està orientada a l’oest 
i presenta un portal central emmarcat amb brancals 
i llinda de pedra bisellada. Sobre el portal hi ha un 
petit òcul circular de pedra bisellada i d’obertura 
interior esqueixada. 
A la façana sud hi sobresurt una petita capelleta 
lateral en la que s’obre una espitllera esqueixada 
emmarcada amb monòlits de pedra d’ample bisellat. 
A la part dreta de la façana hi ha una llarga espitllera 
esqueixada emmarcada amb pedra.
La resta de façanes no presenten obertures.
L’únic element que trenca amb la simetria interior de 
l’edifi ci són unes escales de pedra que han quedat 
integrades al costat de la capella lateral de la façana 
nord, que conduïen al campanar primitiu.

419.705, 4.651.041
XII-XVI

Culte
Propietat Privada

Carrer de la Bona Sort
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Es-04 SANT MARÇAL

La capella de Sant Marçal està situada a uns metres 
a l’est de la masia del Marçal. És una petita capella 
que té orientació oest-est, de planta rectangular 
(5m x 8m) amb absis carrat. Està construïda amb 
murs de maçoneria de pedra irregular i carreus de 
mitjanes dimensions de pedra treballada delimitant 
les cantonades. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a les façanes laterals i presenta un campanar 
d’espadanya amb petita teulada de doble vessant 
i un sol ull amb arc de mig punt, en el qual no s’hi 
conserva la campana.
La façana principal, orientada a l’oest, presenta 
un portal emmarcat amb brancals i llinda de pedra 
motllurada, i tanca una porta de fusta. A la llinda del 
portal hi ha inscrita la data de 1746 i la inscripció 
següent: CLIMENT MARÇAL ME FECIT. Sobre la 
llinda hi ha un petit arc triangular de descàrrega fet 
amb maó.
La façana sud presenta una única fi nestra a mode 
d’espitllera, situada a la part dreta, i emmarcada 
amb monòlits de pedra bisellada

420.773, 4.652.197
Segle XVIII

Culte
Propietat Privada

El Marçal
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Es-05 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE 
                  SANT VICENÇ

L’església parroquial de Sant Vicenç es troba situa-
da a la plaça de l’església, a la banda oest del carrer 
Major, dins el nucli urbà de Prats de Lluçanès.
És una església d’estil barroc, de mitjanes dimen-
sions, construïda entre els anys 1627 i 1649. Està 
formada d’una sola nau i capelles laterals que co-
muniquen entre sí. Originàriament estava coberta 
amb volta de canó, però avui en dia hi ha un sostre 
de ciment armat; amb el temps ha sofert moltes 
modifi cacions. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a les façanes laterals, i els murs són de 
maçoneria de pedra arrebossats de color crema, 
deixant a la vista les cantonades de carreus regu-
lars. Al costat dret de la façana principal, encarada 
al sud, hi ha el campanar de dinou metres d’alçada, 
de planta quadrangular, que presenta un sòcol de 
fi lades de carreus i dues fi nestres d’alineació vertical 
emmarcades amb pedra bisellada. La part superior 
del campanar presenta una planta poligonal amb 
quatre ulls d’arc de mig punt (un per costat) i un 
rellotge modern.
La façana de l’església presenta un arc de mig 
punt de pedra vista emmarcat per dues pilastres 
adossades, un entaulament i un frontó triangular 
sense escultura on hi fi gura la data de 1627. A 
sobre el portal s’hi obre una petita rosassa amb 
un vitrall decorat amb l’anagrama de Jesucrist al 
centre. Just a sota teulada hi ha una petita fi nestra 
esqueixada.
La façana oest presenta una teulada d’una sola 
vessant a nivell inferior i un portal d’accés lateral 
emmarcat amb pedra amb accés a través de quatre 
graons. Diverses fi nestres s’obren a la part superior 
de la façana. A la part posterior de l’església hi ha 
adossada la rectoria.

419.730, 4.651.442
Segle XVII

Culte
Propietat privada

Plaça de l’Església
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Es-06 SANTA LLÚCIA DEL QUER

Santa Llúcia de Quer, també coneguda com a Santa 
Llúcia de Galobardes, està situada al sud-oest del 
nucli urbà de Prats de Lluçanès, formant part d’un 
conjunt arquitectònic amb el castell del Quer i el 
casal de Santa Llúcia -conjunt força reformat mod-
ernament- que s’emplaça sobre una roca.
És una església d’una sola nau rectangular, coberta 
amb volta d’aresta, d’absis carrat i una fi nestra de 
doble esqueixada al fons. Els murs de càrrega són 
de maçoneria de pedra de mitjanes dimensions 
disposats regularment en fi lades ordenades i la teu-
lada és de doble vessant amb aigües a les façanes 
laterals. Presenta un campanar d’espadanya amb 
teulada de dues vessants i dos ulls rectangulars 
que conserven dues campanes. 
La façana principal, d’accés, està orientada a l’oest 
i presenta un portal d’arc de mig punt adovellat amb 
dovelles regulars i un òcul superior. A la façana nord 
hi ha una porta, a un nivell superior, que dóna accés 
directament al cor.
Les parets interiors han estat revestides amb lloses 
de pedra picada, amb especejament plafonat, fi ns al 
començament de la volta i coronades d’una cornisa 
aixamfranada (aquesta modifi cació és recent). El 
carreu regular de la volta fou rejuntat amb morter 
a junta refosa. L’altar i les imatges corresponen a 
la modifi cació. A mà esquerra de presbiteri, tancat 
amb reixes de ferro forjat, hi ha una sagristia so-
terrada sota el terrat exterior que es troba en un 
nivell elevat.

419.314, 4.650.566
Segle XIII

Santa Llúcia

Culte
Propietat privada
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Es-07 SANT SEBASTIÀ

Església d’una sola nau amb creuer i absis carrat 
i amb una orientació NE-SO. Al centre s’alça una 
torre poligonal de 8 costats on s’hi obren dues pe-
tites fi nestres als costats nord i sud. La teulada és 
de doble vessant amb aigües a les façanes laterals 
i els murs de càrrega són de maçoneria de pedra 
de mitjanes dimensions, tot i que presenta grans 
carreus ben treballats delimitant les cantonades. 
A la part esquerra s’alça un campanar de torre 
coronat amb coberta de quatre vents i amb quatre 
esvelts ulls d’arc de mig punt, un per costat, sense 
que conservin les campanes a l’interior.
La façana principal parcialment arrebossada i ori-
entada al nord-est, presenta una portalada d’arc 
de mig punt emmarcada amb curtes dovelles i 
amb pilastres de pedra adossades als costats, fl an-
quejats per dos motius esculturats, que sostenen 
la motllura que ressegueix l’arc. A la clau de l’arc 
hi ha la data inscrita de 1801 dins una decoració 
de segell ornamental. Flanquegen el portal dues 
fi nestres: una de grans dimensions emmarcada 
amb pedra bisellada i una de petites dimensions, 
a l’esquerra, a mode d’espitllera d’arc de mig punt 
emmarcada amb monòlits de pedra. A sobre del 
portal hi ha una fornícula, on s’hi ubica una mod-
erna imatge de Sant Sebastià. La decoració de la 
fornícula reprodueix la decoració del portal. A la 
part superior i, seguint l’eix vertical, hi ha un rosetó 
emmarcat amb pedra motllurada i una imposta que 
separa el timpà, coronat per una pilastra apuntada i 
amb bola de pedra i una creu. En el timpà s’hi obre 
una petita fi nestra emmarcada amb pedra. A cada 
vèrtex de la teulada d’aquesta façana s’hi erigeix 
una curta pilastra apuntada coronada per una bola 
de pedra. Aquests elements també es repeteixen al 
capdamunt de la rampa d’accés a l’església, iniciant 
el mur de pedra que envolta l’església i que li dona 
un caràcter de fortifi cació.

418.733, 4.651.436
Segle XVIII - XIX

Sant Sebastià

Culte
Propietat privada
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Es-08 CASTELL DEL QUER

El castell de Quer està situat al costat del casal 
de Santa Llúcia i de la capella de Santa Llúcia de 
Quer, sobre un roc elevat actualment reconstruït 
com una terrassa.
La torre, de planta circular, va ser molt reformada 
en la restauració que s’hi féu. Del seu aspecte origi-
nal se’n pot destriar l’aparell constructiu (carreus 
regulars), que arriba fi ns a les tres quartes parts de 
la seva alçada actual. En la part alta, reconstruïda 
amb nous carreus, hi ha fi nestres rectangulars i és 
coberta per un terrat amb barana de ferro. L’interior 
de la torre ha estat molt modifi cat i actualment és 
ocupat per una escala de planta quadrada que 
condueix al terrat.

419.359, 4.650.556
Segle XII

Habitatge
Propietat Privada

Santa Llúcia del Quer
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Es-02 SANTUARI DE LURDES

El santuari de la Mare de Déu de Lurdes està situat 
en un punt elevat, al cim de l’anomenada costa de 
Lourdes, a l’est del nucli urbà dominant la major part 
del Lluçanès i algunes de les principals formacions 
rocoses del Principat, com els Pirineus orientals, el 
Montseny o Montserrat.
El santuari està constituït per l’església d’una nau, 
un creuer i un cimbori octogonal amb coberta a vuit 
vessants, punxeguda. Presenta un absis semicircu-
lar amb petites fi nestres disposades irregularment, 
un atri que forma un angle recte ocupant la façana 
principal i una part de la façana lateral oest, i una 
airosa torre quadrada amb coberta a dues aigües, 
molt inclinada. La façana principal està formada per 
un portal d’accés d’arc de mig punt emmarcat amb 
pedra treballada i dues fi enstres quadrades que el 
fl anquegen. L’interior, pintat de blanc, és d’una sola 
nau i a l’altar presideix una imatge de la Mare de 
Déu de Lourdes. Tot el conjunt exterior està estucat 
de blanc excepte el sòcol, de paredat comú amb 
morter de calç. 
Uns metres a l’oest, prop de la carretera, hi ha la 
font de la Bernadeta

420.475, 4.651.401
1881

Culte
Propietat privada

Lurdes
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Es-10 CEMENTIRI MUNICIPAL

Cementiri de planta rectangular format per dos parts 
quadrades. La que es troba més al sud, i per tant 
que constitueix l’entrada actual, és una ampliació 
dels anys 80 del segle XX. La que es troba més al 
nord, en canvi, va ser començada a construir l’any 
1885. Les dues parts queden separades pels dos 
pilars de pedra que sustentaven l’antiga entrada al 
cementiri, i que actualment han quedat integrats al 
centre del cementiri. En el pilar de l’esquerra hi ha 
la data de 1885, en números de ferro forjat.
La part antiga del cementiri, la nord, presenta una 
estructura amb forma de creu, amb els camins de-
limitats amb boixos i xiprers col•locats al llarg de l’eix 
nord-sud i als extrems est i oest. Tres dels quatre 
extrems de la creu que forma la zona ajardinada 
estan ocupats per capelles.
La capella est, de principis de segle XX, està format 
amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb 
carreus treballats i un sòcol de pedra que arriba 
pràcticament a un metre, i teulada de doble ves-
sant amb aigües a les façanes laterals coronada 
amb una creu de ferro. La capella presenta quatre 
obertures; una porta, dues fi nestres de mig arc 
apuntat a cada banda i una obertura d’arc apuntat 
a sobre. Les quatre estan decorades amb reixes 
de ferro forjat, on s’observen sobretot elements 
vegetals, però també una corona d’espines i dos 
dracs com a tiradors. L’interior, de marbre blanc, 
està ocupat per un petit altar i diverses plaques 
commemoratives.
La capella nord té els murs de càrrega arrebossats 
i pintats de color salmó, amb carreus treballats 
delimitant les cantonades i la teulada, i emmarcant 
les obertures.

420.285, 4.651.708
Segle XIX-XX

Cementiri
Propietat pública

Nord est del nucli
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M-01 EL SOLER DE N’HUG

417.752, 4.650.553
XIV-XV

Habitatge
Propietat privada

El Soler de n’Hug

Masia formada per un volum principal de planta 
quadrada compost de diverses ampliacions. El cos 
principal, format de planta baixa, primer pis i golfes, 
té els murs de càrrega de maçoneria de pedra, molt 
regular en alguns panys de paret, amb carreus 
treballats delimitant les cantonades i emmarcant 
les obertures. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a la façana principal i posterior. La façana 
principal, orientada al sud, no correspon amb l’accés 
principal, ja que l’ampliació d’aquesta i l’edifi cació 
de diverses estructures d’ús agropecuari al davant 
ha desplaçat l’accés a la façana est.
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M-02 SORRIBES

419.613, 4.650.712
Segle XVII

Habitatge
Propietat privada

Sorribes

Masia formada per dos volums de planta rectangular 
adossats, un de majors dimensions i més antic dedi-
cat a l’habitatge i un de menors dimensions, però de 
mateixa alçada de teulada, construït modernament. 
El volum principal consta de planta baixa i dos pisos, 
té els murs de càrrega de maçoneria de pedra amb 
carreus treballats delimitant les cantonades, alguna 
de les quals ha quedat integrada al mur, i emmar-
cant les obertures. La teulada és de doble vessant 
amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, presenta una 
estructura pràcticament simètrica composada a 
través d’un portal adovellat d’arc de mig punt, format 
per grans dovelles de pedra.

    



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

M-03 VILA DE LLANARS

417.865, 4.650.870
Segles XIII-XIX

Habitatge
Propietat privada

Sant Andreu de Llanars

Mas format per un volum de planta rectangular fruit 
de diverses ampliacions i diverses estructures d’ús 
agropecuari al voltant. L’edifi ci principal està con-
struït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra 
amb força morter, i té les cantonades diferenciades 
amb carreus treballats, algunes de les quals han 
quedat integrades als murs denotant diverses am-
pliacions. Està format de planta baixa, primer pis i 
golfes, i coronat amb una teulada de doble vessant 
amb aigües a la façana principal i posterior. 
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M-04 GALOBARDES

418.200, 4.649.100
Segle XVII

Turisme rural
Propietat privada

Santa Llúcia

Antic mas de planta quadrangular format per planta 
baixa, un pis i golfes (rehabilitades com a vivenda), 
construït amb murs de càrrega de maçoneria de 
pedra irregular, parcialment arrebossats, i carreus 
treballats a les cantonades. La teulada és de doble 
vessant amb aigües a la façana principal i posterior; 
a l’interior, els sostres de les estances de la planta 
baixa són amb volta de canó.
La façana principal, orientada al sud-est, està 
dominada per un portal d’arc de mig punt adovellat, 
i una petita espitllera emmarcada amb monòlits de 
pedra a la dreta. 
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M-05 EL MARÇAL

420.652, 4.652.005
Segle XVI

Habitatge
Propietat privada

El Marçal

Masia formada per un volum rectangular de planta 
baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble ves-
sant amb aigües a la façana principal i posterior. 
Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra, 
arrebossada en alguns panys, i presenten canton-
ades diferenciades amb carreus treballats, alguna 
de les quals ha quedat integrada al mur denotant 
ampliacions. La façana principal, orientada al sud, 
presenta a la part dreta un portal d’arc de mig punt 
emmarcat amb dovelles de grans dimensions.
L’edifici principal queda envoltat per diverses 
estructures que tanquen una lliça davant la façana 
principal
.
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M-06 LA ROCA DEL FELIU

417.749, 4.649.358
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Raval de Prats

Masia de mitjanes dimensions formada per un 
volum principal i diverses estructures adossades, 
totes amb murs de càrrega de maçoneria de pe-
dra, arrebossats i pintats de color terrós, tot i que 
en algunes parts el color s’ha perdut. L’arrebossat 
provoca que no es vegi si l’edifi ci compta amb 
cantonades diferenciades, o emmarcaments amb 
pedra a les obertures, tot i que és innegable que 
originalment l’edifi ci en tenia. L’edifi ci, de planta 
baixa, primer pis i golfes, té la teulada de doble 
vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, té un pati just 
al davant delimitat per diverses estructures d’ús 
agropecuari.

.    
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M-07 LES VINYES

418.486, 4.650.801
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Les Vinyes

Masia formada per un volum principal de planta 
rectangular i un cos adossat al nord-est, ambdós de 
planta baixa, primer pis i golfes. Els murs de càrrega 
són de maçoneria de pedra arrebossats i pintats 
de gris en el tram inferior i de blanc a la resta de 
l’edifi ci. La teulada és de doble vessant amb aigües 
a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-est, presenta 
a la planta baixa un portal reformat que conserva 
la llinda bisellada, i tres portals moderns, els dos 
centrals de grans dimensions. Al primer pis s’hi 
observen dues fi nestres emmarcades amb pedra 
bisellada, i a les golfes una fi nestra emmarcada 
amb monòlits de pedra treballada.
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M-08 CASA NOVA DE 
        LA PEDRAGOSA

418.767, 4.648.067
Segle XIX

Habitatge
Propietat privada

La Pedragosa

Mas bastit sobre un planell de roca natural, de 
planta rectangular, format per planta baixa i un pis 
composat per un volum antic i una ampliació al nord 
de construcció posterior. Els murs són de maçoneria 
de pedra irregular de mitjanes dimensions unides 
amb morter. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud-oest, presenta 
un gran portal d’accés emmarcat amb brancals i 
llinda de pedra, la qual està formada per dos blocs 
de pedra i una clau (dovella central) on hi ha la 
data inscrita de 1819. Flanquegen el portal tres 
obertures: una porta i una fi nestra de moderna con-
strucció i una espitllera emmarcada amb monòlits 
de pedra. 
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M-09 FONTCALENTA

419.320, 4.649.135
Segle XIX

Habitatge
Propietat privada

La Pentinada

Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions 
formada per un volum principal de planta pràctica-
ment quadrada, de planta baixa, primer pis i golfes. 
Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra 
arrebossats, amb carreus treballats delimitant les 
cantonades i emmarcant les obertures. La teulada 
és de doble vessant amb aigües a la façana prin-
cipal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta una 
disposició simètrica vertebrada a través d’un portal 
d’arc rebaixat, emmarcat amb brancals de pedra 
treballada i arc de maó pla. A cada costat hi ha una 
fi nestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer 
pis hi ha un balcó emmarcat amb pedra treballada 
al centre i una fi nestra emmarcada amb monòlits 
de pedra treballada a cada costat. A les golfes hi ha 
tres fi nestres de petites dimensions emmarcades 
amb monòlits de pedra treballada, tot i que enlloc 
de les llindes, les fi nestres queden emmarcades 
amb la primera biga que sosté la teulada
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M-10 CLOT DEL VILAR

421.122, 4.651.250
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Clot del Vilar

Masia formada per un volum central dedicat a 
l’habitatge, fruit de múltiples reformes i ampliacions, 
i diverses estructures d’ús agropecuari. L’edifi ci, de 
planta baixa i primer pis, està construït amb murs 
de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus 
treballats delimitant les cantonades i emmarcant 
les obertures. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, queda di-
vidida en tres parts. La central, la més antiga; la de 
l’esquerra, moderna i dedicada a l’habitatge i les 
diverses estructures d’ús agropecuari a la dreta
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M-11 COMA DEL FORN

417.476, 4.647.892
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Serrat de Galobardes

Mas  de planta rectangular format per planta baixa 
i un pis. El volum principal disposa de teulada de 
doble vessant amb aigües a la façana principal i 
posterior. Els murs són de maçoneria de pedra amb 
morter i presenten cantonades diferenciades amb 
carreus treballats.
La façana principal, orientada al sud, està dominada 
per un portal central emmarcat amb brancals i llinda 
de pedra treballada. A la dreta té una petita fi nestra 
emmarcada amb monòlits de pedra i a l’esquerra 
un portal de menors dimensions emmarcat amb 
pedra treballada.
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M-12 PLANGIVERT

424.467, 4.650.030
Segle XIX

Habitatge
Propietat Privada

Plangivert

Masia formada per un volum central, construït en 
diverses fases, dedicat a l’habitatge, i diverses 
estructures annexes d’ús agropecuari. El volum 
central, de planta baixa i primer pis, està construït 
amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb 
força morter, amb carreus treballats emmarcant 
les obertures i delimitant les cantonades, alguna 
de les quals ha quedat integrada al mur denotant 
una ampliació. La teulada és de doble vessant amb 
aigües a la façana principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, presenta a 
la planta baixa una fi nestra emmarcada amb pe-
dra treballada, una porta emmarcada amb pedra 
treballada i un portal de grans dimensions també 
emmarcat amb pedra treballada.
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M-13 MASOVERIA DE 
    SANTA LLÚCIA

 Conjunt format per tres cossos de planta rectan-
gular adossats. El primer volum es col·loca amb 
un petit gir respecte el segon i el tercer, que tot i 
trobar-se arrenglerats respecte una mateixa direc-
triu, experimenten una reculada en el seu punt de 
solapament. Tots tres presenten una coberta de 
teula àrab a dues aigües amb el carener perpen-
dicular a la façana. La solució de la façana és de 
paredar, amb una composició d’obertures lliure. 
Les fi nestres presenten brancals, ampits i llindes 
de carreus treballats. 

419.300, 4.650.567
es desconeix

Habitatge
Propietat privada

Santa Llúcia del Quer

2



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

M-14 CAL DAMA

419.864, 4.651.747
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Carretera de Gironella

Masia formada per un volum principal de planta 
rectangular, fruit de diverses ampliacions, de planta 
baixa, primer pis i golfes. La teulada és de doble 
vessant amb aigües a la façana principal i posterior, 
i els murs de càrrega són de maçoneria de pedra 
amb arrebossat escrostonat en algunes parts. Les 
cantonades estan diferenciades amb carreus trebal-
lats.La façana principal, orientada al sud, presenta 
una cantonada diferenciada al centre que delimita 
el volum original, a la dreta, i l’ampliació moderna, a 
l’esquerra. Més a la dreta, ja en la part més antiga, 
hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada, amb 
la data de 1778 inscrita a la llinda, tot i que molt 
erosionada, i una fi nestra de nova obertura.
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M-15 RECTORIA DE SANTA 
               EULÀLIA

La rectoria de Santa Eulàlia de Pardines es troba 
adossada a l’oest de l’església que li dóna nom, al 
capdamunt d’un serrat amb un important desnivell, 
que es salva en diverses feixes delimitades amb 
carreus de grans dimensions, en alguns trams 
treballats.
Es tracta d’un edifi ci de mitjanes dimensions format 
per un volum principal adossat a l’oest de l’església 
i un volum ampliat posteriorment al sud del primer. 
L’edifi ci consta de planta baixa, primer pis i golfes, 
tot i que a la façana sud compta amb un nivell in-
ferior a causa de l’important desnivell sobre el que 
s’assenta. Els murs de càrrega són de maçoneria 
de pedra, arrebossats en algunes parts, i presenta 
carreus treballats delimitant les cantonades i em-
marcant les obertures. La teulada és de doble ves-
sant amb aigües a les façanes laterals.

418.970, 4.648.892
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Santa Eulàlia de Pardines
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M-16 LA PEDRAGOSA

419.444, 4.648.454
XVII

Habitatge
Propietat privada

La Pedragosa

Mas de planta rectangular i volum monolític i tres 
nivells d’alçada. Els murs de càrrega són de ma-
çoneria amb carreus de majors dimensions a les 
cantonades. La teulada de teules àrabs és a dues 
vessants amb el carener perpendicular als testers. 
A la planta superior de la façana sud, apareix un 
balconada com a resultat de l’enretirament del pla 
de façana.
A pocs metres de l’accés hi ha un cobert agrícola 
amb una gran volta de canó formada amp peces 
ceràmiques de gran format. 
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M-17 MOLÍ DE SORRIBES

Segle XVIII
Runes

Propietat privada

Sorribes

419.744, 4.650.387

El molí de Sorribes, també anomenat molí de l’horta 
de Sorribes, molí de l’horta, i modernament denomi-
nat molí espatllat; es troba a tocar del torrent del 
Merdinyol. De planta rectangular, format inicialment 
per planta baixa i un pis, actualment es troba parcial-
ment derruït, conservant però, amb força solidesa, 
la planta baixa amb interior de volta de canó. En 
aquesta sala s’hi poden observar els orifi cis de 
l’antiga maquinària del molí. Està construït amb 
maçoneria de pedra regular, força gran, cantonades 
diferenciades amb grans carreus treballats, i amb 
murs que presenten més d’un metre de gruix. 



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en runes. Se’n conserva la volta de canó de la 
planta baixa.

Integral
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M-18 LA CASETA DE 
      SANT SEBASTIÀ

Segle XIX
Habitatge

Propietat privada

Sant Sebastià

419.129, 4.651.317

Masia formada per un volum principal i diversos 
cossos adossats a les façanes est i sud. El volum 
principal està format per planta baixa, primer pis i 
golfes, i té els murs de càrrega de maçoneria de 
pedra amb cantonades diferenciades amb carreus 
treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al 
mur. La teulada és de doble vessant amb aigües a la 
façana principal i posterior. En la part més antiga de 
la façana principal, s’hi observa un portal emmarcat 
amb pedra treballada, una fi nestra emmarcada amb 
pedra bisellada i ampit motllurat just a sobre, i una 
fi nestra emmarcada amb maó a nivell de golfes.
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M-19 LA FARINERA

La Farinera

Casa de planta rectangular formada per planta 
baixa, dos pisos i golfes, i teulada de doble vessant 
amb aigües a les façanes laterals. Els murs són de 
maçoneria de pedra arrebossats i presenta canton-
ades diferenciades amb pedra treballada.
La façana principal, orientada al sud, presenta un 
portal central a la planta baixa, emmarcat amb 
maó i coronat amb arc rebaixat amb maó pla. A 
l’esquerra s’hi obre una fi nestra. Al primer pis hi ha 
quatre fi nestres; al segon pis hi ha dues fi nestres 
centrals d’arc rebaixat i dues fi nestres amb balcó 
que les fl anquegen. A les golfes s’hi obren dues 
petites fi nestres.

419.263, 4.648.768
es desconeix

Habitatge
Propietat privada
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M-20 SERRA SECA

Segle XIX

Serra seca

419.721, 4.649.528

Masia bastida sobre roca natural i formada per un 
volum central de planta rectangular i diversos cos-
sos adossats a l’est, nord i oest. L’edifi ci, format per 
planta baixa i primer pis, està construït amb murs 
de càrrega de maçoneria de pedra, arrebossats en 
algunes parts. Presenta també cantonades diferen-
ciades, amb carreus treballats fi ns al primer pis, i 
amb maó disposat de manera que imita els carreus 
al tram superior. La teulada és de doble vessant 
amb aigües a les façanes laterals.

    

Habitatge
Propietat privada
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M-21 CAL GUERXO

Segle XIX

Sorribes

419.606, 4.650.557

Masia de mitjanes dimensions, de planta rectan-
gular, formada per planta baixa, un pis i golfes, de 
teulada de doble vessant i aigües a les façanes 
laterals. La casa, construïda amb maçoneria de 
pedra i tàpia, ha estat ampliada al llarg del temps, la 
qual cosa comportà que la façana principal original 
quedés integrada a l’interior. Aquesta, orientada al 
sud, presenta un portal emmarcat amb brancals 
bisellats i una llinda de fusta amb una inscripció 
o data no determinada. A la banda esquerra de la 
façana actual s’hi adossa perpendicularment un cos 
d’un sol vessant. Diverses obertures disposades 
irregularment s’obren al llarg de les façanes.

    

Habitatge
Propietat privada
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M-22 PUIGVISTÓS

Segle XVIII

Raval de Prats

Masia de mitjanes dimensions que s’ha reformat 
recentment conservant l’estructura (tot i que un 
cos adossat dedicat originalment a usos agropec-
uaris s’ha habilitat per a habitatge) i part de les 
façanes originals. L’edifi ci, de planta baixa, primer 
pis i golfes, està construït amb murs de càrrega 
de maçoneria de pedra amb carreus treballats de-
limitant les cantonades i emmarcant les obertures. 
La teulada és de doble vessant amb aigües a les 
façanes laterals. La façana principal, orientada al 
sud, té un porxo modern sustentat amb un pilar de 
maó que en sobresurt. A la planta baixa hi ha una 
fi nestra emmarcada amb pedra bisellada a cada 
extrem amb dues portes al centre

   

418.284, 4.650.211

Habitatge
Propietat privada
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M-23 CASA NOVA DEL RIAMBAU

Segle XVIII - XIX

Raval de Prats

419.121, 4.650.712

Es tracta d’una casa bastida sobre roca natural, for-
mada per planta baixa i un pis, de planta rectangular 
i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes 
laterals, constituïda per un volum principal i dos 
cossos adossats a la cantonada sud-est. Els murs 
són de maçoneria de pedra amb morter presentant 
cantonades diferenciades de carreus treballats i 
panys de parets construïts amb obra. 
La façana principal, orientada al sud, queda tancada 
per un mur de pedra que clou un petit pati interior 
amb portal d’accés emmarcat amb maó i coronat 
amb una barbacana.

Habitatge
Propietat privada
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M-24 COLL LLISCADOR

Segle XIX

Coll Lliscador

Es tracta d’una masia de petites dimensions for-
mada per un volum principal de planta rectangular 
i una ampliació de menor alçada adossada al 
nord-est, ambdós de planta baixa i primer pis. Els 
murs de càrrega són de maçoneria de pedra ar-
rebossats a la façana nord-est i en altres panys de 
paret, i presenta carreus treballats delimitant les 
cantonades i emmarcant la majoria d’obertures. La 
teulada és de doble vessant amb aigües a la façana 
principal i posterior. L’edifi ci principal té adossades, 
a les quatre façanes, diverses estructures d’ús 
agropecuari.

418.660, 4.650.960

Habitatge
Propietat privada
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Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

M-25 CAL BUTXACA

Segle XVIII-XX

Cal Butxaca

418.300, 4.650.213

Casa restaurada recentment formada per un volum 
principal i un cos adossat a l’esquerra més estret de 
façana; de planta baixa, un pis i golfes sota teulada 
i teulada de doble vessant amb aigües a les façanes 
laterals. Les parets, arrebossades, deixen a la vista 
els emmarcaments de pedra de les obertures i les 
cantonades. Dels elements originals en destaca la 
llinda de pedra de la porta principa amb la data de 
1736 i una creu intercalada. A sobre s’hi ha inscrit 
modernament: 1988 CAL BUTXACA. Conserva, 
com a obertura original, una fi nestra al primer pis 
(sobre el portal) emmarcada amb brancals i llinda 
de pedra treballada, i un accés lateral a la façana 
oest. La resta de fi nestres de la façana principal, 
tres, i el porxo són d’obertura moderna. 

Habitatge
Propietat privada
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FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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M-26 MAS DE SANT SEBASTIÀ

Segle XIX
Habitatge

Propietat privada

Sant Sebastià

418.685, 4.651.227

Masia ubicada a tocar de l’església de Sant Se-
bastià. Està formada per un volum principal de 
planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de 
doble vessant amb aigües a les façanes laterals, i 
diversos cossos adossats, alguns dels quals mod-
erns. Els murs de càrrega són de maçoneria de 
pedra amb cantonades diferenciades amb carreus 
treballats, alguna de les quals ha quedat integrada 
al mur. La façana principal, orientada al nord-est, 
presenta una cantonada diferenciada integrada 
al mur. A la planta baixa s’hi observa una fi nestra 
petita de nova obertura, un portal emmarcat amb 
pedra bisellada i una fi nestra emmarcada també 
amb pedra bisellada.
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Es troba en estat de conservació regular.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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M-27 MOLÍ DEL MARÇAL

420.666, 4.652.408
Segle XVIII

Runes
Propietat privada

El Marçal

El molí del Marçal està ubicat als peus del rec de 
Generes, al nord del Marçal i a uns metres del pont 
del Marçal, en un punt enclotat en els anomenats 
camps de l’horta, a l’extrem nord-est del terme 
municipal.
Es tracta d’un antic molí del que només se’n con-
serven alguns murs a tocar del rec de Generes. A la 
part més propera al rec s’hi observen les runes de 
l’edifi ci del molí, amb murs de càrrega de maçoneria 
de pedra que arriben fi ns alçades d’entre un i dos 
metres, delimitant una estructura de planta rectan-
gular amb les restes d’alguna divisió interna.
Sobre aquestes runes s’alça el mur que delimitava 
la bassa, també formats amb maçoneria de pedra. 
De la bassa, de forma triangular, se’n conserven 
parts dels murs que la delimitaven, especialment la 
part que es troba més a prop de l’edifi ci del molí, on 
el mur de la bassa assoleix una altura pròxima als 
tres metres. En aquest tram, construït amb fi lades 
regulars de carreus treballats, s’observa una ober-
tura d’arc rebaixat a l’extrem inferior, que permetia 
al pas de l’aigua cap a la maquinària del molí.
A uns metres de les runes del molí s’hi conserva 
el pont del Marçal, que salva el pas del rec de 
Generes, i una estructura defensiva ubicada uns 
metres al nord-est del pont.
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Només es conserven parts del mur que delimitaven la 
bassa i alguns trams dels murs que delimitaven l’edifi ci 
del molí.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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M-28 MOLÍ DE GALOBARDES

Segles XVIII-XX
Habitatge

Propietat privada

Galobardes

418.285, 4.648.819

Molí reconstruit recentment de planta quadrada i 
tres nivells. La coberta de teula àrab a dos vessants 
té el carener perpendicular a la façana principal.
La part original consisteix en un cos rectangular 
adossat al cingle que envolta el molí, dins del qual 
hi havia el salt d’aigua que donava força hidràulica 
al molí. Els murs de càrrega, de maçoneria de pe-
dra gran i treballada a les cantonades, van reduint 
la seva amplada, essent el més ample l’inferior i el 
més estret el superior. 
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Es troba en bon estat de conservació.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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M-29 MOLÍ DEL CINGLE 

Segle XVIII
Habitatge

Propietat privada

Galobardes

419.975, 4.650.000

Edifi ci format per un volum primitiu i principal sepa-
rat en dos cossos i un volum modern adossat a l’est, 
ambdós formats per planta baixa, primer pis i golfes. 
Tots dos volums estan construïts amb murs de càr-
rega de maçoneria de pedra, tot i que el modern 
presenta reformes amb maó. Els dos volums tenen 
les cantonades diferenciades amb carreus treballats 
i les teulades de doble vessant.La façana principal 
del volum principal, orientada al sud-est, presenta 
una portalada emmarcada amb pedra treballada i 
diverses inscripcions a la llinda a l’extrem dret de la 
planta baixa i una fi nestra emmarcada amb monòlits 
de pedra treballada a l’extrem esquerre.
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Es troba en estat de conservació regular.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

M-30 CA L’ENRIC

Habitatge entre mitgeres i de planta rectangular 
formada per planta baixa un pis i golfes. La seva 
coberta és a doble vessant amb aigües a la façana 
principal i posterior.
La façana principal, orientada a l’oest, es troba 
arrebossada amb parts escrostonades. Queda 
dominada per un portal d’arc de mig punt adovellat 
que s’ha modifi cat i s’han arrebossat les juntures de 
les dovelles. A la part esquerra del portal adovellat 
hi ha un portal emmarcat amb brancals i llinda de 
pedra bisellada. A la dreta hi ha una petita fi nestra 
emmarcada amb monòlits de pedra, un accés inte-
rior i una obertura de moderna construcció.
Al primer pis hi ha cinc fi nestres, dues de les quals 
amb ampit de pedra desgastat: dos fi nestrals cen-
trals emmarcats amb brancals i llindes de pedra 
bisellada; un fi nestral a cada extrem de la façana 
seguint l’ordenació d’obertures de la planta baixa; 
i una fi nestra de petites dimensions emmarcada 
amb monòlits de pedra en la vertical de la planta 
baixa. A les golfes hi ha quatre fi nestres de menors 
dimensions emmarcades amb brancals i llindes de 
pedra bisellada i ampits de pedra desgastats que 
segueixen la composició d’obertures de la resta 
de la façana

419.724, 4.651.225
Segle XVII

Habitatge
Propietat privada

Carrer de la bona Sort, 7
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Es troba en mal estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

M-31 CAL VAQUETES

Edifi ci de planta rectangular, de petites dimensions, 
formada per planta baixa i dos pisos (el segon fruit 
d’una ampliació en alçada) amb teulada de doble 
vessant i aigües a la façana principal i posterior. 
Està construïda amb murs de maçoneria de pedra 
i morter, i cantonades diferenciades amb carreus 
treballats.
La façana principal, orientada al sud, presenta 
a la planta baixa un portal amb una fi nestra a la 
dreta, emmarcats amb brancals i llindes de pedra 
treballada; dues fi nestres de menors dimensions i 
un portal emmarcat amb pedra i coronat amb arc 
rebaixat de maó pla, a la banda esquerra. També 
s’hi pot observar un desaigua de pedra. Al primer 
pis hi ha dues fi nestres emmarcades amb brancals, 
llinda i ampit de pedra treballada, i al segon pis es 
troben dues galeries amb brancals de pedra, una de 
les quals conserva les baranes de fusta i l’altra ha 
estat reformada i parcialment tapiada amb obra.
Tant les façanes est com oest, presenten una sola 
obertura emmarcades amb monòlits de pedra 
treballada. A la façana nord hi ha dos portals d’accés 
a la planta baixa, un dels quals tapiat, emmarcats 
amb brancals i llindes de pedra treballada

419.440, 4.651.719
Segle XIX

Habitatge
Propietat Privada

Carrer Roca de’n Bras s/n



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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Cu-01 CAL BACH

Casa amb planta en creu formada per soterrani, 
planta baixa, un pis i golfes a la part més alta. 
Consta de dos volums amb teulada de quatre ves-
sants, tot i que el volum de major alçada sobresurt 
al centre i a la part posterior del volum de menor 
alçada, deixant aquest últim sense façana sud. Els 
murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb 
carreus treballats delimitant les cantonades i em-
marcant la majoria d’obertures. Interiorment, una 
escala ocupa el centre de la creu i entorn d’ella 
s’organitzen totes les dependències.
 La façana principal, orientada al nord, està domi-
nada per un gran porxo amb teulada d’una vessant 
que sobresurt cap a l’exterior, i que està sustentat 
per quatre grans pilars de pedra amb arestes bi-
sellades. La resta de la façana està formada per 
una gran vidriera, sustentada amb bigues de ferro, 
i amb un pany de paret entre cantonades diferen-
ciades de carreus treballats a cada costat. Sobre 
la primera teulada s’observa el volum de major 
alçada que sobresurt. En aquesta part, totalment 
arrebossada de blanc, s’hi observa una fi nestra de 
grans dimensions i de perfi l horitzontal.
La façana sud presenta una estructura simètrica amb 
el volum de major alçada al centre i un petit pany 
de paret del volum més baix a cada costat. A cada 
un d’aquests dos panys, a cada lateral, s’observa 
una fi nestra emmarcada amb pedra bisellada a la 
planta baixa i una altra, de menors dimensions, al 
primer pis. A la part central s’hi observen, a nivell de 
soterrani, dues grans obertures d’arc de mig punt 
emmarcades amb carreus treballats. A la planta 
baixa hi ha tres fi nestres emmarcades amb pedra 
bisellada, i al primer pis una galeria formada per tres 
arcs de mig punt emmarcats amb maó i sustentats 
per quatre columnes de pedra bisellada.

419.830, 4.651.417
Segle XX

Ajuntament
Propietat pública

Passeig del Lluçanès s/n
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Es troba en bon estat de conservació.
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Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
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Cu-02 MUSEU MUNICIPAL 
           MIQUEL SOLDEVILA

Habitatge entre mitgeres format per planta baixa, 
primer i segon pis. Els murs de càrrega són de ma-
çoneria de pedra amb carreus treballats emmarcant 
la majoria d’obertures. La teulada, dividida en dues 
alçades diferents, és de doble vessant amb aigües 
a la façana principal i posterior.
En la façana principal s’observen dues obertures 
per planta. A la planta baixa hi ha una fi nestra em-
marcada amb pedra bisellada i un portal emmarcat 
també amb pedra bisellada amb la data de 1782, 
amb una creu decorativa intercalada i un emmarca-
ment geomètric, a la llinda. Al primer pis s’hi troben 
dues fi nestres emmarcades amb pedra bisellada i 
ampit motllurat, tot i que l’ampit de l’esquerra ha 
estat refet. A la llinda de la fi nestra de la dreta hi 
ha la inscripció: “SAGIMON NVGERA / 17 83”, amb 
l’anagrama del cor de Jesús i una creu decorativa 
al centre. El segon pis queda dividit en dues parts 
de diferent alçada de teulada. La part de la dreta, 
de menor altura, únicament conté una fi nestra em-
marcada amb monòlits de pedra treballada i ampit 
de pedra. La part esquerra queda ocupada per 
una eixida formada per dues grans obertures d’arc 
rebaixat, emmarcades amb maó i sustentades per 
un pilar central, també de maó.

419.713, 4.651.126
Segle XVIII

Museu 
Propietat privada

Carrer de la bona Sort 28
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Es troba en bon estat de conservació.
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Consolidació
Conservació
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Cu-03 CAL DURAN

formada per dos volums de planta pràcticament 
quadrada alineats seguint la direcció del Cantó 
del Botiguer. Els dos volums estan construïts amb 
maçoneria de pedra, arrebossada en algunes parts, 
i carreus treballats delimitant les cantonades i em-
marcant les obertures. La teulada del volum princi-
pal, afectada per la torre que sobresurt al quadrant 
sud-oest de la teulada, forma tres vessants, dos de 
les quals desaigüen al carrer; la del volum ados-
sat a l’est és de doble vessant amb aigües a les 
façanes laterals.
El volum principal, amb façana tant al Cantó del 
Botiguer com al carrer Major, està format per planta 
baixa i dos pisos, tot i que a l’extrem que fa can-
tonada sobresurt una torre quadrada que conté un 
nivell més. 
La façana principal, orientada a l’oest i al carrer 
Major, presenta a la planta baixa una fi nestra em-
marcada amb pedra treballada i un portal emmarcat 
amb pedra bisellada i la inscripció “PERA JOAN 
BORRELLAS / 17 35” junt amb una creu intercalada 
a la data, a la llinda. El primer pis està ocupat per 
una balconada que s’estén de punta a punta de 
la façana. S’hi accedeix a través de dues portes 
emmarcades amb pedra bisellada, entre les quals 
s’observa una porta tapiada emmarcada amb pedra 
treballada. A partir del primer pis es separa el cos 
de la torre a través d’una cantonada diferenciada, 
quedant el nivell del segon pis de la part esquerra 
emmarcat amb una imposta de pedra

419.744, 4.651.444
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Carrer Major, 40
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Es troba en bon estat de conservació.
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Consolidació
Conservació
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Rehabilitació
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Cu-04 CA L’ANDREUET

Casa construïda amb estil modernista que juga amb 
les línies corbes, formada per un volum quadrat de 
planta baixa i primer pis, amb teulada de quatre 
vessants. Els murs de càrrega són de maçoneria de 
pedra arrebossats amb carreus treballats delimitant 
les cantonades i emmarcant les obertures.
La façana principal, orientada al sud i al carrer Ori-
ent, presenta una estructura totalment simètrica. A 
la planta baixa s’hi observa un portal d’arc rebaixat 
amb decoracions lobulars emmarcat amb pedra 
treballada al centre i una fi nestra d’idèntica tipolo-
gia amb motllures geomètriques a la base a cada 
costat, ambdues emmarcades amb pedra trebal-
lada. Al primer pis s’hi observen tres balcons, amb 
la barana ondulada, d’arc rebaixat i emmarcats amb 
pedra treballada. Sobre els tres balcons, just sota 
teulada, hi ha tres petites obertures amb forma de 
tap de xampany emmarcades amb pedra treballada, 
element que es repeteix en les quatre façanes de 
l’edifi ci. Sobre la barbacana, tapant parcialment la 
teulada, hi ha decoracions de formes arrodonides 
fetes amb carreus treballats, de petites dimensions 
als extrems i més grans al centre.

419.846, 4.651.369
Segle XX

Habitatge
Propietat privada

Carrer d’Orient, 7
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Cu-05 LA TORRE MALLA

Edifi ci d’estil modernista format per diversos volums 
d’alçades i teulades diferents, entre ells una torre, 
majoritàriament formats de planta baixa i primer pis. 
Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra 
gran amb maó delimitant les cantonades imitant 
carreus de pedra treballats i amb maó emmarcant 
les obertures. La teulada és de quatre vessants en 
el volum que forma una torre i de doble vessant en 
la resta de volums.
La façana principal, orientada al nord i al carrer 
Orient, i aixecada uns metres respecte el nivell del 
carrer, presenta dues parts diferenciades separades 
per cantonades diferenciades. A la part esquerra, 
que correspon a la torre, s’hi observa a la planta 
baixa un fi nestral emmarcat amb maó, amb dos 
parts decorades amb trencadís, una a l’extrem 
superior i l’altre a l’inferior, delimitades amb maó. 
Al primer pis hi ha un fi nestral emmarcat amb maó 
i llinda d’arc rebaixat amb decoracions fetes amb 
el propi maó a la part superior. Just a l’esquerra 
d’aquest fi nestral, a la cantonada i inserida par-
cialment a l’edifi ci, hi ha una capelleta amb base 
octogonal que sustenta una imatge de Crist de 
pedra de poc més d’un metre. Aquesta capelleta 
queda aixoplugada per una teulada de doble ves-
sant amb la part inferior decorada amb ceràmica 
de colors, amb l’extrem exterior decorat amb un 
gall metàl·lic del que penja una corda de ferro forjat 
amb decoracions vegetals a la punta. Al segon pis 
de la torre, separat per una línia de maons, s’hi 
observa una galeria formada per tres obertures 
emmarcades amb maó. A la part dreta de la façana 
hi ha, a la planta baixa, una porta emmarcada amb 
maó i un fi nestral decorat amb trencadís idèntic al 
de la planta baixa de la torre. Al primer pis hi ha 
dos fi nestrals emmarcats amb maó idèntics al del 
primer pis de la torre

419.821, 4.651.348
Segle XX

Entitat bancària
Propietat privada

Carrer d’Orient, 6
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Cu-06 CAL CAMPS

Casa formada per un volum principal de planta 
rectangular i un cos adossat perpendicularment a 
l’est, també destinat a l’habitatge. El volum princi-
pal, de planta baixa, primer pis i golfes, té els murs 
de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats, 
amb carreus treballats delimitant les cantonades 
i emmarcant la majoria d’obertures. La teulada és 
de doble vessant amb aigües a la façana principal 
i posterior.
La façana principal, orientada a l’oest i al carrer Ma-
jor, presenta al centre de la planta baixa, un portal 
emmarcat amb pedra bisellada i la inscripció “CAM 
PS / 17 43”, amb una creu intercalada, a la llinda. A 
la seva esquerra hi ha una fi nestra emmarcada amb 
pedra bisellada i a la dreta dues fi nestres emmar-
cades amb pedra bisellada, una de les quals amb 
monòlits. El primer pis està dominat per tres balcons 
emmarcats amb pedra bisellada. Entre el central i 
el de la dreta hi ha una fi nestra de petites dimen-
sions amb forma de creu grega, emmarcada amb 
un únic carreu treballat. A les golfes s’hi observen 
tres fi nestres de petites dimensions emmarcades 
amb pedra bisellada i ampit de pedra. 
La façana sud, parcialment oculta pels habitatges 
moderns, presenta al primer pis un balcó emmarcat 
amb pedra bisellada i una fi nestra d’arc de mig punt 
emmarcada amb pedra treballada. A les golfes hi ha 
dues fi nestres emmarcades amb pedra bisellada, 
tot i que han estat reformades.

419.848, 4.651.559
Segle XVIII

Habitatge
Propietat privada

Carrer Major, 7



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-07 FÀBRICA DE CAL CASALS

Edifi ci composat per planta baixa i dos pisos (la 
planta baixa i el primer pis de gran alçada) con-
struït amb carreus ben treballats a la planta baixa i 
arrebossat de color crema als dos pisos, els quals 
presenten cantonades sobresortides. L’edifi ci està 
coronat per una cresta de merlets donant una 
aparença de torre. A la part dreta, un cos de l’edifi ci 
sobresurt lleugerament de forma perpendicular, 
formant un petit queixal. A la part del darrere hi 
ha una nau de planta baixa amb grans fi nestrals i 
teulada de doble vessant, fruit d’una ampliació de 
la fàbrica dels anys 20 del segle XX.
La façana principal, orientada a l’oest, presenta 
quatre grans portals coronats amb arc escarser 
amb clau sobresortint que trenca l’arc. Al primer 
pis hi ha tres grans balcons amb bases de pedra, 
dos dels quals sustentats amb dues mènsules de 
pedra, i enmig d’aquests balcons hi ha una fi nestra 
geminada rectangular amb la separació decorada 
en forma de fals pilar. L’altre balcó està situat al 
cos que sobresurt, i està fl anquejat per dos pilars 
i presenta la llinda decorada amb motius fl orals. 
Separa el primer del segon pis un fris decorat amb 
motius vegetals que s’alternen amb d’altres de fl o-
rals. Antigament, en aquest fris hi havia la inscripció: 
Fàbrica de Tejidos de Ramon Casals. El segon pis 
de menor alçada està format per 14 fi nestres en 
galeria d’arc de mig punt amb decoració que imita 
el maó en el seu emmarcament. 

419.726, 4.651.229
ioioiioioi

Industrial i habitatge
Propietat privada

Plaça Vella, 6
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Cu-08 SAFAREIG PÚBLIC

El safareig públic es troba situat a tocar del torrent 
Merdinyol, a uns 100 metres al sud de les Tres 
Fonts. Està format per una estructura contenidor 
rectangular que presenta una planta aproximada 
de 11 x 7 metres construït amb maçoneria de pedra 
irregular i obra, i teulada d’una sola vessant amb 
bigues i llates de fusta. Presenta obertures als tres 
dels quatre costats, de diferent alçada, construïdes 
amb brancals de maó i coronades amb arc de mig 
punt amb decoració de maó a plec de llibre. Sobre 
l’accés principal hi ha una placa de ceràmica amb 
la data de 1911. 
L’interior presenta un terra enrajolat i un safareig 
de grans dimensions de 7’70 x 3’55 x 0’75 metres, 
amb batents de pedra resseguits per taulons de 
fusta, i un passadís al seu voltant. Al centre hi ha 
un sobreeixidor circular, i a la paret nord (que no 
té obertures) hi ha un sistema de ferro a mode de 
comporta amb dos petits canals que serveix per 
controlar l’entrada d’aigua al safareig.
Adossat a la façana exterior sud, i descobert, hi ha 
un petit safareig de pedra.

419.567, 4.651.206
Any 1911

Safareig
Propietat pública

Torrent del Merdinyol. Pròxim al carrer
de Josep Cirera
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Cu-09 RECTORIA DE SANT 
                  VICENÇ

Edifi ci format per un volum rectangular, fruit de 
diverses ampliacions, de planta baixa, primer pis i 
golfes amb teulada de doble vessant amb aigües 
a la façana principal i posterior. Els murs de càr-
rega són de maçoneria de pedra amb carreus 
treballats delimitant les cantonades, alguna de les 
quals ha quedat integrada al mur, i emmarcant les 
obertures.
La façana principal, orientada a l’est i al carrer Major, 
presenta dues cantonades diferenciades integrades 
al mur de càrrega denotant tres fases de construc-
ció. A la part de l’esquerra, s’observa una obertura 
ovalada emmarcada amb carreus motllurats a la 
planta baixa, una fi nestra emmarcada amb pedra 
bisellada i ampit motllurat al primer pis, i dues fi n-
estres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de 
pedra a les golfes. La part central presenta un portal 
emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, un 
balcó emmarcat amb pedra bisellada al primer pis i 
una fi nestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit 
de pedra a les golfes. A la part de la dreta hi ha una 
fi nestra emmarcada amb pedra bisellada a la planta 
baixa, una fi nestra de grans dimensions emmarcada 
amb pedra bisellada, ampit motllurat i la data de 
1807, junt amb una creu intercalada, inscrita a la 
llinda. A les golfes hi ha dues fi nestres emmarcades 
amb pedra bisellada i ampit de pedra.
A la façana oest a nivell de primer pis hi ha un balcó 
emmarcat amb pedra bisellada que dóna accés a 
la passarel·la que condueix al pou.

419.742, 4.651.452
Segle XIX

Habitatge
Propietat privada

Carrer Major, 43
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Cu-10 TORRE BATRIU

Casa de planta rectangular a quatre vents amb 
coberta a quatre aigües de teula àrab.
Consta de planta baixa, i dues plantes pis. La com-
posició de les façanes és absolutament simètrica, 
Destaca la façana sud amb sortida a un gran pati  a 
través d’una tribuna de mitja planta decagonal amb 
dues fi nestres a cada banda. La façana est, per on 
es realitza l’accés, presenta una passera que salva 
el desnivell enntre la cota del carrer de la Resclosa 
i la cota del pati (a nivell del carrer de la Font). Les 
balustrades del balcó, i les motllures (a mode de 
brancals i dintells) que emmarquen les obertures, 
confereixen a la casa cert aire Victorià. 

419.542, 4.651.343
Segle XX

Habitatge
Propietat privada

Carrer de la Resclosa, 4
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Cu-11 CAL NAVARRO

Edifi ci entre mitgeres (disposat en cantonada) de 
planta rectangular i planta baixa més dues plantes 
pis. La solució de les obertures és de balconera 
amb persiana de llibret donant sortida a un petit 
balcó.  Aquest mòdul es repeteix 4 vegades en casa 
planta, i de la mateixa manera en la façana nord 
com en la façana oest. L’acabat de les façanes és 
de paredar de petites dimensions. Les cantonades 
i el sòcol   es materialitzan amb carreus de pedra 
treballada de majors dimensions.
Hi ha una petita franja arrebossada de color blanc 
al nivell de la part superior del segon pis (on hi ha 
els forats de ventilació del terrat a la catalana), 
seguida de la cornisa i del petit ràfec de les teules 
de la coberta.
A la façana nord (principal) s’hi llegeix la inscrip-
ció “Reedifi cada en el año 1860 por D.Bartolomé 
Comas natural de esta villa y habitante en Barce-
lona”.

419.568, 4.651.286
Segle XIX

Habitatge
Propietat privada

Carrer Josep Cirera, 17
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Cu-12 CAL BERNAT

Casa de mitjanes dimensions, de planta rectan-
gular, formada per planta baixa, un pis i golfes, i 
teulada de doble vessant amb aigües a la façana 
principal i posterior. Els murs són de maçoneria de 
pedra irregular amb morter i carreus treballats a 
les cantonades. 
La façana principal, orientada a l’est, presenta un 
arrebossat parcialment escrostonat i una disposició 
simètrica de les obertures. A la part central de la 
planta baixa domina un portal d’arc de mig punt 
adovellat. Flanquejant el portal hi ha dues fi nestres 
(la de la dreta reformada) emmarcades amb bran-
cals i llinda de pedra treballada. Al primer pis hi 
ha tres fi nestrals emmarcats amb brancals i llinda 
de pedra bisellada, dos dels quals amb ampit de 
pedra motllurat. El fi nestral central presenta l’ampit 
fragmentat i una data inscrita a la llinda: 1694 amb 
una creu intercalada i l’anagrama IHS. A les golfes, 
s’hi obren tres fi nestres de menors dimensions 
emmarcades monòlits de pedra treballada i ampit 
desgastat.
La façana sud, que no queda annexada a cap casa, 
presenta els murs de les golfes construïts amb 
tàpia, on s’hi obre una petita fi nestra de moderna 
construcció, i un contrafort o reforç a la planta baixa. 
Al nivell de primer pis hi ha dues obertures: una de 
moderna construcció i una altra emmarcada amb 
pedra treballada que actualment es troba tapiada

419.529, 4.651.376
Segle XVII

Habitatge
Propietat privada

Carrer Resclosa, 35
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Cu-13 CAFÈ TEATRE ORIENT

Edifi ci de mitjanes dimensions format per un volum 
de planta rectangular, de planta baixa i primer pis, 
acabat en terrat. Els murs de càrrega estan arre-
bossats i pintats de color ocre i les cantonades, així 
com els emmarcaments de les obertures, estan fets 
amb maó pintat de color vermell terrós.
La façana principal, orientada a l’oest i a l’avinguda 
Pau Casals, constitueix l’única façana de l’edifi ci 
amb sortida cap al carrer. Està separada en dos 
parts per una fi lera de maons horitzontals, element 
que es repeteix als dos extrems de la façana. A la 
part dreta s’hi observa una gran obertura d’arc de 
mig punt emmarcada amb maó a la planta baixa. 
Just a sobre, a nivell de primer pis, hi ha una bal-
conada a la que s’accedeix a través de dues portes, 
emmarcades amb maó i llinda d’arc rebaixat, amb 
decoracions a la part superior. La part esquerre 
presenta una estructura simètrica amb un gran 
portal d’arc rebaixat a la planta baixa, amb un gran 
fi nestral, també coronat amb arc rebaixat, a cada 
costat, tenint les tres les mateixes decoracions a 
l’extrem superior que els balcons de la part dreta. 
Al primer pis hi ha tres fi nestres amb coronament 
triangular emmarcades amb maó col·locat horitzon-
talment. Sobre el primer pis, s’hi observa una línia 
decorativa amb el maó fent angle que dóna pas a la 
barana del terrat, pintada de color ocre i sustentada 
en tres pilars quadrats ubicats sobre les tres fi leres 
de maons que divideixen la façana. Els tres pilars 
queden coronats per un element ovalat

419.870, 4.651.305
Segle XX

Bar Restaurant
Propietat privada

Avinguda Pau Casals, 38
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Cu-14 SERRADET DE SANT 
                   ANTONI

Habitatge de planta rectangular i simètrica de planta 
baixa, planta pi i golfes. La coberta de teula àrab a 
dues aigües té el carener perpendicular a la façana 
principal. L’acabat de les façanes es d’arrebossat 
blanc, i la composició simètrica de la façana princi-
pal consta de: tres obertures adovellades en planta 
baixa, una balconera emmarcada per dues fi nestres 
en planta pis, i tres arcs arrenglerats a les golfes.
Les façanes laterals presenten cadascuna una ter-
rassa coberta amb quatre arcs de mig punt.
Destaca la closa de maçoneria que envolta 
l’habitatge i la portalada amb la llegenda “Serradet 
de sant antoni” sobre rejoles de València. 

419.458, 4.650.831
Segle XX

Habitatge
Propietat privada

Carretera B-431 km 72
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CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-15 CAL SOLÉ

Conjunt format per un volum principal i un de secun-
dari de planta rectangular i un tercer volum/galeria 
disposat de forma perpendicular. Els dos primers 
es composen de planta baixa, dues plantes pis, i 
golfes, mentre que el tercer consta d’una sola planta 
i terrat.  El volum principal, amb coberta de teula 
àrab a dues aigües i carener paral·lel a la façana 
principal, té dos accessos: un pel carrer Hospital i 
l’altre a través de l’era a la carretera B-431. L’acabat 
de la façana oest és d’arrebossat blanc ben conser-
vat, mentre que el del carrer Hospital es troba en 
mal estat de conservació hi ha perdut el seu color 
original. Aquesta façana. disposa de dues obertures 
en planta baixa i tres balconeres modulades en els 
dos nivells següents. Les golfes queden obertes a 
l’exterior.

419.524, 4.651.245
es desconeix

Habitatge
Propietat privada

Carrer de l’Hospital 10 i 8



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-16 ANTIC HOSPITAL

Edifi ci de planta rectangular composat per planta 
baixa i dos pisos. La seva coberta és a dues aigües 
amb el carener paral·lel a la façana principal. La 
disposició del volum de forma perpendicular al pen-
dent provoca que la planta baixa de l’edifi ci funcioni 
amb accessos a diferent nivell. La façana principal 
cpnsta de tres portes d’accés i tres fi nestres de 
diverses mides. En la planta primera hi ha dues 
fi nestres a mitja alçada, dues balconeres de format 
rectangular i una gran balconera formada per dos 
arcs de volta de cordill. A la última planta  es repeteix 
aquest mateix esquema però amb obertures de 
mida menor. 

L’edifi ci havia tingut originalment ús d’hospital, però 
actualment és un equipament cultural i local de 
joventut. Modernament, es va adossar a la façana 
nord un volum de dues plantes que allotja el CAP 
(amb façana a l’avinguda de Pompeu Fabra).  

419.908, 4.651.406
Segle XIX

Local de joventut
Propietat pública

Carrer del Marçal s/n



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació
Ampliació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-17 CAL GANXO

Habitatge situat en una parcel·la de creixement 
suburbà en posició de cantonada. 
Consta de planta baixa, planta pis i golfes, amb una 
coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la 
façana principal. Està construida amb paredar vist 
al carrer de la resclosa, i amb acabat arrebossat al 
carrer de la Roca de’n Bras. La façana principal té 
dues portes d’accés i dues fi nestres en planta baixa. 
En la planta pis hi apareix una balconera petita i 
dues balconeres amb un balcó en voladís comú per 
a les dues. A la planta golfes hi ha tres obertures de 
mida petita i proporcions quadrades. 

Adossat al volum principal hi ha un cos de planta 
rectangular amb ús de magatzem.

419.566, 4.651.418
es desconeix

Habitatge
Propietat privada

Carrer de la Resclosa, 21



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-18 CAL VILARDELL

Habitatge entre mitgeres amb planta de propor-
cions rectangulars. Consta de planta baixa i tres 
nivells més. La coberta a dues aigües, té el carener 
paral·lel al carrer i presenta un petit ràfec suportat 
en peces de forja típic de la imatge urbana de Prats 
de Lluçanès. La façana està construida amb pare-
dar, i presenta en la planta baixa una pressumpta 
modifi cació respecte la seva composició original: 
una porta de grans dimensions i proporcions rect-
angulars. En planta baixa també hi apareix una 
petit a fi nestra i la porta d’accés principal. Tant en 
la planta primera com segona hi apareixen dues 
fi nestres balconeres simètriques respecte l’eix de 
façana i properes al carener, i una fi nestra de mida 
més petita centrada cap a la dreta. L’última planta  
es composa de dos grans reculades rectangulars 
del pla de façana que conformen dos balcons també 
en posició simètrica respecte l’eix de façana. 

Carrer de Sant Pere, 22

419.608,  4.651.628 
es desconeix

Habitatge
Propietat privada



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-19 CAL BAUMER

Habitatge entre mitgeres amb planta de proporcions 
rectangulars i allargades en una parcel·la molt 
estreta. Consta de planta baixa, planta primera, 
planta segona i golfes. La coberta a dues aigües, 
té el carener paral·lel al carrer i presenta un petit 
ràfec suportat en peces de forja típic de la imatge 
urbana de Prats de Lluçanès. La façana està con-
struida amb paredar, amb peces de major tamany 
en llindes i dintells. La planta baixa presenta dos 
accessos: un de petit i un de principal amb un 
vestíbul semi exterior. En el primer pis hi ha una 
balconera a la dreta i una fi nestra de proporcions 
quadrades a l’esquerra. En el segon pis, seguint la 
composició alineada de les obertures de la planta 
inferior, hi ha dues fi nestres més. a la planta golfes 
hi ha dues fi nestres de proporcions quadrades i petit 
tamany. La casa, amb ús actual de restaurant, ha 
estat rehabilitada recentment.

Carrer de Sant Pere, 22

419.608,  4.651.628 
es desconeix

Restaurant
Propietat privada



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-20 CAL MUSIC

Habitatge entre mitgeres amb planta de propor-
cions rectangulars i allargades en una parcel·la 
molt estreta. Consta de planta baixa, planta pri-
mera, i planta segona. La coberta a dues aigües 
té el carener paral·lel al carrer i presenta un petit 
ràfec suportat en bigues de fusta típic de la imatge 
urbana de Prats de Lluçanès. La façana està con-
struida amb paredar amb peces de major tamany 
en llindes i dintells. En planta baixa només hi ha 
dues obertures: la doble porta d’accés i una fi nestra 
rectangular amb un reixat de forja. La planta pis 
presenta una balconera i una fi nestra, i la planta 
segona tçe dues obertures.

419.608,  4.651.628 
es desconeix

Hostal
Propietat privada

Carrer de Sant Pere, 20



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-21 FÀBRICA DE CAL ROVIRA

Fàbrica composada per dos volums rectangulars 
annexats; un volum format per planta baixa i un 
pis amb teulada de quatre vents, i un altre volum 
allargat format per planta baixa i teulada de doble 
vessant. Els murs de càrrega estan construïts amb 
maçoneria de pedra irregular i presenta les can-
tonades i la majoria de les obertures emmarcades 
amb maó.
La façana est presenta en el volum de teulada de 
quatre vents, una disposició simètrica 3 obertures 
quadrangulars per planta, i en el volum allargat de 
teulada de doble vessant 8 grans fi nestrals dispos-
ats linealment emmarcats amb brancals de maó i 
coronades amb formigó. També presenta una porta 
d’accés de nova obertura.
La façana nord correspon al volum de teulada de 
quatre vents i queda articulada per un gran ac-
cés central amb una disposició simètrica de les 
obertures que la fl anquegen, emmarcades amb 
brancals de maó i coronades amb formigó: sis 
fi nestres quadrangulars a la banda dreta (3 per 
planta) i sis obertures a la banda esquerra, una 
de les quals reconvertida en porta d’accés. Sobre 
la gran obertura central hi ha dues fi nestres més 
allargades que la resta.
La façana oest presenta la mateixa distribució 
d’obertures que la façana est i dues portes de mit-
janes dimensions d’accés a l’interior.

419.960, 4.651.224
Segle XX

Indústria i habitatge
Propietat privada

Carrer del Serrat del Peric



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular .

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

Cu-22 CAL FUSTER

Habitatge entremitgeres de planta baixa i dos 
plantes pis més golfes. La façana principal con-
fi gura l’entrada est a la plaça nova de la vila. El 
pla de façana s’nretira uns metres en la planta 
golfes confi gurant un balcó cobert per la coberta 
inclinada de teula àrab amb el carener paral·lel al 
pla de façana.
La composició d’obertures en la planta baixa consta 
de dos accessos. En planta primera i segona hi ha 
dues fi nestres balconeres modulades. La primera 
planta té un balcó corregut que agrupa les dues 
fi nestres i té un arc de forja amb un drac al corona-
ment. Les fi nestres balconeres de la planta segona 
són independents. 
L’acabat de la façana és de paredar, amb carreus 
treballats conformant els bancals i llindes de les 
fi nestres.

419711, 4651383
es desconeix

Habitatge
propietat privada

Plaça nova



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Els arcs de forja dels balcons de l’edifi cació restaran pro-
tegits amb el tipus “element” segons les norme del present 
catàleg.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
Reutilització
Rehabilitació



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

En-01 FOSSA COMUNA DE 
          PUIGVISTÓS

La Fossa Comuna de Puigvistós, de la Guerra Civil, 
es troba situada al jardí de la masia de Puigvistós. 
És una fossa, de 4 x 4 metres, i va ser escollida 
per formar part com a prova pilot sobre l’exhumació 
de cossos de la Guerra Civil, emmarcada en la 
moció 217/VI, sobre la recuperació de la memòria 
històrica, especialment pel que fa al reconeixement 
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil 
i la postguerra, que s’havia aprovat el 27 de març 
de l’any 2003 al Parlament de Catalunya. 
L’obertura de la fossa comuna es va dur a terme 
entre els dies 24 i 27 de juny de 2004, amb un 
previ treball de recerca documental, fotogràfi c i 
testimonial. El treball de camp es va realitzar sota 
les directrius de l’Institut de Medicina Legal de 
Catalunya del Departament de Justícia, i amb la 
col·laboració de tretze persones entre els quals hi 
havia metges forenses, antropòlegs, arqueòlegs 
i tècnics especialistes en patologia forense. La 
coordinació tècnica es va encarregar al Dr. Lluís 
Guerrero Sala. 
L’extracció es va fer amb mètodes d’arqueologia 
forense amb enregistrament de vídeo i reportatge 
fotogràfi c. En l’extracció es van trobar set cossos 
humans (6 de soldats republicans i un de civil) 
acompanyats de restes de projectils i carregadors 
de fusells. També es van trobar diferents objectes, 
vestimenta i utensilis personals com rellotges de 
butxaca, botes, coberts, cantimplores, encene-
dors, navalles, cinturons, etc. Les restes òssies 
es van traslladar al Laboratori d’Antropologia de 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, on es va 
realitzar el posterior estudi d’identifi cació i estudi 
antropològic.

418.387, 4.650.401
1939

Memòria històrica
Propietat privada

Puigvistós



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Un cop fi nalitzats els treballs d-exhumació, es va procedir 
a la restauració completa de l’indret.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

En-02 CAMÍ EMPEDRAT DE 
          PARDINES

El camí empedrat de Pardines està format per 
tres trams separats ubicats al nord i al nord-est de 
l’església de Santa Eulàlia de Pardines.
El primer tram, ubicat al nord-est de l’església i a 
tocar de la carretera B-431, prop del punt on s’inicia 
el camí que condueix a l’església, amida aproxi-
madament uns 300 metres, seguint una direcció 
sud-nord. En aquest tram es conserva parcialment 
i discontínuament el mur de contenció del camí, en 
un tram delimitant un camp i en la resta envoltat de 
vegetació.
El segon tram, ubicat al nord-oest del primer, 
es troba sobre la mateixa carena que s’inicia a 
l’església de Santa Eulàlia de Pardines. Aquest 
tram, d’uns 30 metres de llarg i uns 2’8 d’ample, 
conserva part del paviment, 7 pilons guarda-rodes 
i el mur de contenció.
El tercer tram, ubicat al nord del segon seguint la 
carena, fa uns 17 metres de llarg i uns 2’8 d’ample, 
i conserva part del paviment, 5 pilons guarda-rodes 
i el mur de contenció.

419.139, 4.649.179
es desconeix.

en desús.
Propietat privada.

Pròxim a Santa Eulàlia de Pardines



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

En-03 CAMÍ EMPEDRAT DE LA 
           PUJADA A LURDES

 El camí empedrat de Lourdes és un tram d’un camí 
que probablement comunicava la zona de Prats de 
Lluçanès amb la de Santa Creu de Jotglar, actual-
ment dins del terme municipal d’Olost. Es tracta 
d’un camí que ascendia, o descendia, en zig-zag 
seguint un eix est-oest i de cronologia indetermi-
nada, tot i que alguns indicis apunten que podria 
tenir el seu origen en època romana.
El tram més proper al nucli urbà de Prats de Lluça-
nès es troba situat al sud del Santuari de la Mare 
de Déu de Lourdes i just a l’est del restaurant cal 
Quico. Des d’aquest punt es pot seguir un tram 
descendent, orientat de sud a nord, on es troben 
restes disperses del mur de contenció del camí.

420.477, 4.651.487
es desconeix

camí
Propietat privada

Lurdes de Prats



POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular, amb alguns dels 
seus trams en desús.

Tipològica

Consolidació
Conservació
Restauració
 



DESCRIPCIÓ

IDENTIFICACIÓ

EMPLAÇAMENT E:1/3.000

POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:

COORDENADES UTM:
ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

En-04 CAMÍ EMPEDRAT DE LA 
          PEDRAGOSA

El camí empedrat té una direcció sud-oest a nord-
est i dos trams ben diferenciats. Del tram nord es 
conserven les restes d’un camí amb forma de trinx-
era invertida, és a dir, que les restes del camí s’han 
anat erosionant i/o amuntegant fi ns arribar a formar 
un monticle allargat, recte i regular, semblant al que 
es va excavar en el jaciment del Permanyer, ubicat 
entre els termes municipals d’Olost i Muntanyola.
El tram sud es troba dins del terme municipal 
d’Oristà i al sud de la masia de la Pedragosa. Es 
tracta d’un tram recte i ascendent que salva el fort 
desnivell que hi ha al sud de la masia. D’aquest, se’n 
conserven alguns trams de mur de contenció.

419.476, 4.648.497
es desconeix

en desús
propietat privada

La Pedragosa
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En-05 CAMÍ EMPEDRAT DE 
          GALOBARDES

A mig camí entre la masia de Galobardes i el casal 
de Santa Llúcia, es troben les restes de dos camins 
empedrats, prop de l’anomenat Racó Fosc.
Es tracta de dos camins que transcorren pràctica-
ment paral·lels, separats per poques desenes de 
metres, amb una direcció sud-nord. El que es troba 
més a l’est transcorre pel bell mig d’una petita vall i 
se’n conserven petits trams dispersos. En un primer 
tram, d’uns 20 metres de llarg, s’observa el límit 
lateral del paviment; més endavant, uns metres més 
al sud, es torna a observar el límit lateral junt amb 
el que podria ser una trencada del camí, ja que s’hi 
troba una fi lada de pedres perpendicular al sentit 
del camí i uns metres enllà s’hi observa un tram de 
mur de contenció, tot i que recobert totalment de 
bardisses. 
El camí que es troba a l’oest s’inicia prop de 
l’anomenat Racó Fosc, una vall humida i ombrívola 
en la que es troba la font dels Senyors. Aquest camí, 
al contrari de l’altre, no avança per la vall, sinó que 
ascendeix directament per un dels vessants de la 
vall, arribant, al fi nal de l’ascensió, a una esplanada 
rocosa. D’aquest camí només se’n conserven petits 
trams del mur de contenció, tot i que la erosió de la 
muntanya delimita perfectament el curs del camí

418.790, 4.649.521
es desconeix

camí
propietat privada

Galobardes
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En-06 FONT DE FONTCALENTA 

La font Calenta està situada uns metres a l’oest de 
la masia a la que dóna nom, al peu del rec de la Fari-
nera i al sud del nucli urbà de Prats de Lluçanès.
S’accedeix a la font a través d’un corriol estret que 
comunica la masia amb la zona d’horts, situada al 
costat del rec. La font es troba a l’altre costat del rec, 
sota l’inici d’un camí que condueix a la carretera.
La font està formada per un petit mur de pedra del 
que en surt el brollador metàl·lic, sota el qual es for-
ma una petit bassal. Sobre el brollador s’observen 
diversos carreus grans, mig ocults darrera la veg-
etació que probablement formen la continuació del 
mur on sobresurt el brollador. A pocs metres de la 
font hi ha una petita bassa, d’aigua cristal·lina, que 
s’omple amb l’aigua de la font i que s’utilitza per 
regar els horts i per abeurar el bestiar a través d’un 
sistema d’extracció.

ioioiioioi
es desconeix

Font
Propietat privada

Fontcalenta
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En-07 FONT DEL MARÇAL

La font del Marçal està situada al nord de la masia 
que li dóna nom, en una vessant humida per sota 
de la qual transcorre el rec de Generes, a l’extrem 
nord-est del terme municipal.
S’accedeix a la font a través de la pista forestal 
que condueix a la masia del Marçal. Un cop s’ha 
deixat enrera la masia passant per l’era enrajolada, 
es troba, al cap d’uns cent metres, un corriol a mà 
esquerra que descendeix pel bosc. Seguint el corriol 
uns cent metres s’arriba a la font.
La font està formada per un dipòsit d’alçada baixa 
i una estructura moderna amb teulada de doble 
vessant on arriba corrent elèctric i a on es trobava 
la maquinària que permetia abastir d’aigua la masia 
del Marçal. Del dipòsit, arrebossat i cobert parcial-
ment de molsa i vegetació, en sobresurt un brollador 
metàl·lic del que surt un constant raig d’aigua. A la 
cara lateral del dipòsit hi havia un altre brollador, 
actualment inutilitzat.

420.630, 4.652.384
es desconeix

Font
Propietat privada

El Marçal
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En-08 FONT DE LA VILA

La font de la Vila està situada a l’est de la masia 
que li dóna nom, la Vila de Llanars, al peu de la 
pista forestal que condueix fi ns la masia, originant 
el rec de la Vila.
La font està formada per un dipòsit ubicat parcial-
ment dins la terra, del que en sobresurten dues 
parets. La paret principal, orientada al sud, està 
formada de grans carreus treballats i presenta una 
aixeta metàl·lica a la part inferior i un sobreeixidor 
al centre. L’altre paret del dipòsit, encarada a l’est, 
és de maó i en sobresurt la canalització que con-
dueix l’aigua de la font a dos dipòsits de formigó 
moderns, situats a uns metres de la font seguint la 
direcció del rec.

418.121, 
es desconeix

Font
Propietat privada

La Vila de Llanars
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En-09 FONT DEL CLOTET

La font del Clotet està situada en un punt enclotat 
prop del Soler de n’Hug, tot i que a l’altre cantó 
de la carretera BV-4401, a l’extrem oest del terme 
municipal.
S’accedeix a la font a través d’un corriol estret que 
descendeix uns cent metres des de la carretera 
BV-4401, a l’altre cantó del trencant que condueix 
al Soler de n’Hug. Un cop s’han descendit els cent 
metres de camí, s’arriba al rec que prové de la zona 
de Teulats i que forma un gorg circular. A l’extrem est 
d’aquest gorg, ubicat en un espai fresc i ombrívol, 
hi ha la font.
La font està formada per una estructura moderna 
d’obra arrebossada i adossada a la balma, dins la 
qual hi ha el dipòsit que acumula l’aigua que brolla 
per la font. Al lateral de l’estructura hi hauria de 
brollar l’aigua, però algun defecte en la canalització 
provoca que l’aigua es fi ltri per sota l’estructura. A 
uns metres de l’estructura, seguint el semicercle 
que forma la balma que ressegueix el gorg, hi ha 
diversos punts per on raja l’aigua, creant formacions 
de formes capritxoses. L’entorn de la font, ocupat 
pel gorg resseguit per la balma, està format per 
vegetació diversa, barrejant-se l’ambient de bosc 
amb el de ribera.

418.036, 4.649.641
es desconeix

Font
Propietat privada

Prop del soler de n’Hug, creuant la carretera 
BV-4401
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En-10 FONT DELS SENYORS

La font dels Senyors, també anomenada font del 
Racó Fosc, es troba situada en una petita vall hu-
mida i ombrívola, anomenada el Racó Fosc, per 
on transcorren els aigües del rec de la font de la 
Coromina. 
S’accedeix a la font a través d’una pista forestal des 
de la qual s’arriba a una esplanada rocosa. Des 
d’aquesta esplanada s’ha de descendir per una 
vall, amb diversos avets a banda i banda fi ns que 
s’arriba, al cap d’uns 200 metres, a una petita vall 
perpendicular que s’obre a la dreta. Seguint aquesta 
petita vall, anomenada el Racó Fosc, s’arriba a la 
font situada prop del punt superior de la vall. 
La font està formada per un dipòsit de maó adossat 
a una balma, i recobert parcialment per un mur de 
maçoneria de pedra. L’aigua, que raja constant-
ment, no surt pel brollador metàl·lic que hi ha a la 
part inferior del mur de pedra, sinó que és canalit-
zada fi ns a la propera masia de Galobardes.
L’espai que envolta la font, l’anomenat Racó Fosc, 
és travessat pel rec de la font de la Coromina, for-
mant alguns gorgs petits prop de la font, i s’hi troba 
una vegetació espessa pròpia d’un espai humit 
amb poca llum solar, amb diversos avets a banda 
i banda del rec

418.589, 4.649.515
es desconeix

Font
Propietat privada

Racó Fosc
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En-11 FONT DE LA BERNADETA

La font de la Bernadeta està situada a l’oest del 
santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a tocar del 
camí asfaltat que hi condueix i uns metres davant 
la seu dels bombers, quedant separat d’aquesta 
per la carretera BP-4653.
S’accedeix a la font trencant a mà dreta des del camí 
que condueix al santuari. La font queda anunciada 
per un rètol davant la font.
La font està formada per una estructura de cò-
dols, totalment recoberta a la part superior per 
diverses plantes enfi ladisses. A la part esquerra 
de l’estructura, de menor alçada, els còdols for-
men una pica sobre la qual en sobresurt l’aixeta 
metàl·lica, decorada amb la petxina de Santiago. A 
la part central de l’estructura, en una petita cavitat 
protegida per reixes de ferro, hi ha la imatge de 
Bernadeta.
El voltant de la font queda ocupat per una petita es-
planada de gespa on s’hi troben diversos bancs de 
pedra (alguns dels quals són llindes d’algun edifi ci 
reaprofi tades), i una taula també de pedra, formada 
per una mola i el peu decorat amb còdols.

420.343, 4.651.398
Any 1968

Font
Propietat pública

Camí de  Lurdes
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En-12 FONT DEL TI

La font del Ti està situada uns metres al nord-oest 
del nucli urbà de Prats de Lluçanès, a tocar del 
torrent Merdinyol i prop del veí terme municipal de 
Lluçà.
S’accedeix a la font a través de la pista forestal 
que comunica el nucli urbà amb l’església de Sant 
Sebastià. Un cop es deixa enrera l’últim carrer del 
nucli, s’arriba a un punt on la pista és creuada pel 
torrent Merdinyol. Des d’aquest punt es gira a mà 
dreta i es segueix la pista que avança paral·lela al 
torrent fi ns arribar a la font, situada en una zona 
de camps.
La font està formada per un dipòsit de grans dimen-
sions de formigó, al centre del qual sobresurt un 
brollador de plàstic, del que actualment no en raja 
aigua. La font, situada a escassos cinquanta metres 
de la font del Xambó, està ubicada en el punt on 
la pista es creua amb el rec, sota un plataner de 
grans dimensions.

419.239, 4.651.793

Fondal del Grau

es desconeix
Font

Propietat pública
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En-13 FONT DEL XAMBÓ

  La font del Xambó està situada uns metres al nord-
oest del nucli urbà de Prats de Lluçanès, a tocar 
del torrent Merdinyol i prop del veí terme municipal 
de Lluçà.
S’accedeix a la font a través de la pista forestal 
que comunica el nucli urbà amb l’església de Sant 
Sebastià. Un cop es deixa enrera l’últim carrer del 
nucli s’arriba a un punt on la pista és creuada pel 
torrent Merdinyol. Des d’aquest punt es gira a mà 
dreta i es segueix la pista que avança paral·lela al 
torrent fi ns arribar a la font del Ti. Des d’aquí s’ha 
de girar a mà esquerra seguint el gir del torrent 
fi ns arribar a la font, situada a escassos cinquanta 
metres de la font del Ti.
La font està formada per un dipòsit de maó mig 
soterrat i parcialment cobert de vegetació, a la 
part inferior del qual s’intueix un brollador, del que 
actualment no en raja aigua. La font està ubicada 
sota diversos plataners de grans dimensions, al 
mig d’una zona on el camí s’eixampla formant una 
petita esplanada

419.239, 4.651.793

Fondal del Grau

es desconeix
Font

Propietat pública
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En-14 LES TRES FONTS

Les tres fonts estan situades capdavall del carrer de 
la Font en l’encreuament amb el carrer Josep Cirera, 
al peu del torrent Merdinyol que prové de les fonts 
del Ti i Xambó i continua en direcció a Sorribes.
Es tracta d’una estructura quadrada de pedra ir-
regular amb carreus treballats a les cantonades 
que forma una porxada amb dos arcs carpanells. 
La clau de l’arc del cantó nord té la data inscrita 
de 1746. Aquesta estructura fa de contenidor de la 
font, a la qual s’accedeix baixant una ampla escala 
de graons de pedra. La font en sí està formada per 
3 sortidors metàl·lics amb forma de caps d’animal, 
i a la dreta hi ha una banqueta de pedra que per-
met seure-hi. Damunt dels sortidors s’hi obre una 
fornícula tancada amb un vidre on hi ha una imatge 
de Sant Ramon nonat. 
A la part exterior hi ha un mur de pedra que separa el 
rec de la font i tanca un espai al sud amb un llarg obi 
i una paret de pedra amb uns forats quadrangulars 
de mitjanes dimensions.

419.549, 4.651.277
Any 1746

Font
Propietat pública

Carrer de la Font
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En-15 GORG DEL MOLÍ 
          DE GALOBARDES

El gorg del molí de Galobardes està situat al costat 
del molí que li dóna nom, a l’encreuament del riu 
Bassí amb el rec de la font de la Coromina.
Es tracta d’un gorg ample i profund, delimitat a l’oest 
per roca natural i el mur est de la bassa del molí, al 
nord per un cingle rocós per sobre el qual passen els 
dos cursos d’aigua que confl ueixen al gorg, a l’est 

per un marge rocós i al sud per uns murs moderns 

que protegeixen el molí d’una possible riada.

El riu Bassí, arriba al gorg seguint una direcció sud-

est, i el rec de la font de la Coromina hi arriba des 

del nord-est, de manera que es formen dos salts 

d’aigua separats sobre el gorg, un a cada costat del 

cingle que envolta el gorg pel nord. Aquest cingle, 

queda cobert en bona part per vegetació, tant molsa 

com alguns arbustos.

A la part nord-est del gorg, pel corriol que segueix el 

rec pel cantó oposat al del molí, s’arriba a la font del 

molí de Galobardes, que compta amb dos dipòsits 

independents. Aquests dipòsits, situats un parell 

de metres per sobre del nivell de l’aigua del gorg, 

s’omplen amb aigua que prové de diferents punts. 

El dipòsit de l’esquerra, més antic, està construït 

amb pedra i arrebossat, i queda tancat per diverses 

lloses de pedra col·locades en diagonal. El dipòsit 

de la dreta està construït amb totxana i arrebossat 

i és de majors dimensions

418.379, 4.649.054

Galobardes

es desconeix
Gorg

Propietat privada
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CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Ambiental

Consolidació
Conservació
Restauració
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RÈGIM JURÍDIC:

En-16 GORG DEL MOLÍ DEL 
                  CINGLE

El gorg del Molí del Cingle està situat al costat del 
molí que li dóna nom, en el curs del rec de Prats.
S’accedeix al gorg a través de la pista forestal que 
condueix al Molí del Cingle. Un cop s’arriba al molí, 
el gorg hi queda pràcticament adossat a l’oest.
Es tracta d’un gorg ample i no excessivament 
profund, amb una forma pràcticament circular que 
contrasta amb el rec, força estret i de traçat recte. 
L’aigua cau al gorg sobre unes roques de grans 
dimensions que s’han desprès del cingle, amb una 
caiguda vertical d’uns 10 metres, ja que el gorg 
està delimitat en la part nord per una línia de roca 
que travessa el curs del rec de Prats i que forma 
una paret vertical.

420.106, 4.650.156

-

es desconeix
Gorg

Propietat privada
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FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular, amb presència 
de deixalles al rec i al mateix gorg.

Ambiental

Consolidació
Conservació
Restauració
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RÈGIM JURÍDIC:

En-17 PLATANERS DE PRATS

Els plataners de Prats de Lluçanès estan situats a la 
carretera BP-4653, a l’entrada al nucli urbà de Prats 
de Lluçanès per l’oest, al sud i a l’est del santuari 
de Lourdes, i a dins del nucli urbà, en el passeig 
Lluçanès i el carrer Reforma.
D’una banda hi ha una quinzena d’exemplars de 
plataners disposats a banda i banda de la carret-
era, tot i que especialment al costat nord, alguns 
plantats modernament. Els de majors dimensions, 
i per tant més vells, es troben emplaçats davant del 
restaurant cal Quico, i els que fl anquegen l’entrada 
del camí que condueix al santuari de Lourdes.
D’altra banda, també hi ha diverses fi leres de pla-
taners que a l’estiu donen ombra a la majoria del 
passeig Lluçanès, des de l’extrem nord, a la font 
del doctor Grau fi ns a la seu de l’ajuntament, cal 
Bach; i una dotzena de plataners que fl anquegen 
el carrer Reforma pel costat oest.

420.267, 4.651.376
Segle XX

Arbrat
Propietat públic

carretera BP-4653
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CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació.

Ambiental

Consolidació
Conservació
Restauració
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E-01 PONT DEL MARÇAL

Pont que salva el pas del rec de Generes, prop dels 
anomenats camps de l’horta, a l’extrem nord-est del 
terme municipal.
El pont té una orientació de sud-oest a nord-est, ja 
que el rec de Generes prové del terme municipal de 
Lluçà seguint una direcció de nord-oest a sud-est 
fi ns arribar a la riera Lluçanès. Es tracta d’un pont 
de petites dimensions (uns 8 metres de llarg per 
2’85 d’ample), format per una volta d’arc rebaixat 
que forma un sol ull amb els murs de càrrega de 
maçoneria de pedra. La part superior, situada poc 
més de tres metres per sobre del nivell del rec, ha 
estat reformada modernament amb formigó per 
assegurar la conservació del pont.

420.719, 4.652.361
Segle XVII-XVIII

Pont
Propietat privada

El Marçal
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
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E-02 ESTRUCTURA DEFENSIVA 
    DEL PONT DEL MARÇAL

Barraca de petites dimensions i planta quadrada 
amb unes característiques de construcció que indi-
carien una funció defensiva. L’estructura, encarada 
al sud i al pont del Marçal, està construïda amb murs 
de càrrega de maçoneria de pedra, amb carreus 
treballats delimitant les cantonades i emmarcant 
les obertures. Les seves dimensions, quadrades, 
són de 3’36 metres per costat, deixant un espai útil 
a l’interior de 2’45 metres per banda.
La façana principal, orientada al sud, presenta una 
porta estreta emmarcada amb pedra treballada que 
constitueix l’únic accés a l’interior de l’estructura. A 
banda i banda de la porta, aprofi tant els brancals 
d’aquesta, hi ha una petita espitllera emmarcada 
amb carreus treballats. 
Les altres tres façanes presenten únicament una 
obertura cada una. En els tres casos es tracta 
d’una petita espitllera emmarcada amb carreus 
treballats. Concretament, aquestes espitlleres es-
tan emmarcades amb un carreu pla horitzontal a 
la base, dos carreus triangulars a cada banda que 
provoquen una obertura de doble esqueixada, i 
un carreu horitzontal com a llinda que insinua una 
forma d’arc rebaixat.

420.693, 4.652.415
Segle XVII-XVIII

Barraca
Propietat privada

El Marçal
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es conserven els murs de càrrega i les obertures en bon 
estat, tot i que no es conserva la teulada.

Integral

Consolidació
Conservació
Restauració
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E-03 TINA DEL CAMP 
       DE L’ESQUERDA

La tina està situada prop de la font de l’Esquerda, 
al nord de la masia del Soler de n’Hug, i a l’est del 
riu Bassi.
És una tina de glans circular excavada a la roca 
natural, situada a l’extrem d’un planell rocós. La 
tina, que es troba parcialment plena de brossa i 
terra, conserva una profunditat vista de 110 cen-
tímetres i un diàmetre de uns 200 centímetres. 
També conserva una entrada circular excavada a 
la roca que correspon a l’accés a la tina, i quatre 
forats circulars d’uns 20 centímetres al voltant del 
pou que corresponien als encaixos dels pilons que 
sostenien la coberta, generalment feta de branques 
i terra a sobre. La part lateral, la roca en què es 
troba excavada la tina, fa uns tres metres d’alçada 
i fonts orals expliquen que hi havia un forat per on 
es buidava d’aigua el pou i quedava taponat amb 
una boixa quan es volia conservar plena d’aigua i 
glans.

-
es desconeix

en desús
Propietat privada

Camp de l’esquerda
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FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:
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Es troba en bon estat de conservació.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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E-04 TINA DE SANT ANDREU

La tina de Sant Andreu es troba situada sobre 
un petit serradet al nord-est de l’església de Sant 
Andreu de Llanars, prop de la masia de la Vila, a 
l’extrem oest dels camps de Cal Butxaca.
Es tracta d’un tina de glans situada a l’extrem 
sud d’un serradet rocós. La tina, que es troba 
parcialment plena de brossa, terra i escombraries 
(ampolles de vidre), conserva un diàmetre de 2’20 
metres, i un forat d’encaix per un piló de la coberta. 
La part lateral, la roca en què es troba excavada la 
tina, fa uns tres metres d’alçada i una part d’aquesta 
s’ha desprès deixant una escletxa en el contorn de 
la tina.

418.122, 4.651.126
es desconeix

en desús
Propietat privada

Sant Andreu de Llanars
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TIPUS DE PROTECCIÓ:
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Una part de la roca del contorn s’ha desprès deixant una 
escletxa. L’interior està plena de brossa i presenta força 
brutícia (ampolles de vidre).

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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IDENTIFICACIÓ
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POUM de Prats de Lluçanès                                                     Catàleg de béns a protegir 

CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               

LOCALITZACIÓ:
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RÈGIM JURÍDIC:

E-05 TINA DE L’HORTA 
       DEL SOLER

La tina està situada al nord est de la masia del Soler 
de n’Hug, al costat del camí que condueix a Teulats, 
en la zona de l’horta del Soler.
La tina, situada a l’extrem d’un planell rocós, té una 
forma allargada i està formada per un pou circular 
excavat a la roca natural i una ampla zona per ac-
cedir a l’interior, on hi ha uns graons per baixar-hi. 
Actualment es troba plena d’aigua estancada. El 
pou presenta un diàmetre de 2’80 metres i una 
llargada total de 5’20 metres. A la part lateral de la 
roca on es troba excavada la tina, d’uns 2’50 metres 
d’alçada, hi ha una sortida, que servia per buidar 
l’aigua de la tina quan no s’havia d’utilitzar o tapar-la 
amb una boixa quan estava plena d’aigua i glans.

Horta del Soler

418.122, 4.651.126
es desconeix

en desús
Propietat privada
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CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en bon estat de conservació però plena 
d’aigua.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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RÈGIM JURÍDIC:

E-06 CREU DE TERME DE SANTA
      EULÀLIA DE PARDINES

La creu de terme de Santa Eulàlia de Pardines es 
troba emplaçada sobre una base de roca natural a 
100 metres al sud-est de l’església de Santa Eulàlia 
de Pardines.
La creu, de pedra, és sustentada per un pilar de 
cantells bisellats que reposa sobre un sòcol i un 
graonat de tres graons quadrangulars de pedra. El 
fust està coronat per un capitell a tall de nus decorat 
per un àngel a cada costat amb sis ales, un home 
barbut amb un llibre a la mà i una dona amb la mà 
alçada. El fust continua formant un curt tram fi ns que 

arriba a la creu. Aquesta està formada per 3 braços 

esculpits amb motius vegetals i cenyits per un bocell 

en cordó, i al centre, un marc quadrat calat envolta 

un cos tetralobulat que té els lòbuls en arc apuntat. 

Dins d’aquest cos hi ha, a la banda nord-oest, la 

fi gura de la verge amb el nen, i al costat sud-est la 

fi gura de Crist crucifi cat.

419.068, 4.648.859

Segle XX
Culte 

Propietat privada

Camí de Santa Eulàlia
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FORMES D’ACTUACIÓ
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Es troba en bon estat de conservació.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

E-07 FAÇANA ESCORXADOR     
       PÚBLIC

La façana principal, orientada a l’oest i a l’avinguda 
Pau Casals, presenta una composició simètrica 
on s’alternen el color beix del mur de càrrega i el 
color grana amb el que es troben pintats els em-
marcaments i les decoracions de maó. Al centre de 
la façana hi ha el portal principal, emmarcat amb 
maó i al que s’accedeix a través de quatre graons. 
A cada banda hi ha un fi nestral, també emmarcat 

amb maó. El tram inferior de la façana, per sobre 

del sòcol de formigó, està decorat amb maó també 

pintat de grana, com a la resta d’elements de la 

façana. Sobre la porta principal hi ha un rosetó 

decorat amb un vitrall rodó on apareix una torre, 

simbolitzant Prats de Lluçanès, envoltada de motius 

fl orals multicolors. El rosetó està emmarcat per dos 

fi lades concèntriques de maó, que es prolonguen 

verticalment emmarcant també la porta principal. 

Entre aquestes dues fi lades de maons hi ha escrit 

“MATADERO PUBLICH”, amb lletres que sobresur-

ten lleugerament de la façana, i a sobre, seguint la 

mateixa tipologia, hi ha la data de 1908. La façana 

queda emmarcada als laterals per cantonades 

diferenciades amb maó que acaben en un pilar a 

cada banda. Des d’aquest pilars, la façana forma un 

esglaonat cap al centre decorat amb maó i coronat 

amb una forma corba

419.861, 4.651.277

Any 1908
En desús

Propietat privada

Avinguda de Pau Casals, 28
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Es troba en bon estat de conservació.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                           

E-08 ARCS DE BALCONS 
       DEL NUCLI URBÀ

Alguns dels balcons que es troben al llarg dels car-
rers del nucli urbà de Prats de Lluçanès incorporen 
arcs de balcó de forja, amb elements decoratius. Es 
tracta dels balcons situats a la Plaça nova número 
20 (Cal Fuster), Carrer Major números 53 (Cal Puig), 
40 (Cal Duran), 50, i 56.

-
Segles XVIII-XX

Decoratiu
Propietat privada

Nucli urbà de Prats

EMPLAÇAMENT E:1/2.000
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FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Carrer Major 56

Es troben en bon estat de conservació.

Element

Cal Fuster. Plaça Nova 20

Cal Puig. Carrer Major 53

Cal Duran. Carrer Major 40

Carrer Major 50

Consolidació
Conservació
Restauració



CSA carracedo-sotoca arquitectura SLP                                               
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IDENTIFICACIÓ

LOCALITZACIÓ:
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ÈPOCA:
ÚS ACTUAL:
RÈGIM JURÍDIC:

POUM de Prats de Lluçanès                                                   Aprovació Inicial
                         Catàleg de béns a protegir 

EMPLAÇAMENT E:1/1.000

E-09 BALCONADA DE 
      CAL DR GRAU

Balconada de dimensions iguals a l’ample de 
façana, a la qual s’accedeix des de tres fi nestres 

balconeres amb composició simètrica respecte l’eix 

de façana. Té baranes de ferro forjat rematades 

amb un passamà.

L’estructura és metàl·lica i el sostre està conformat 

per rajoles ceràmica hidràulica amb motius deco-

ratius.

419.832, 4.651.485

es desconeix
Balcó

Propietat privada

Cal Dr Grau. Passeig del Lluçanès
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Es troba en bon estat de conservació.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

IDENTIFICACIÓ

E-10 XEMENEIA DE LA TEULERIA  
       DE CAL TEULER

Xemeneia de planta rectangular construida amb 
maons ceràmics. Formava part del conjunt de Cal 
Teuler, que l’època de màxima activitat estava for-
mada per quatre volums i la xemeneia d’extracció 
de fums.
Actualment el conjunt es troba en mol mal estat 
de conservaciço provocat pel seu desús i falta de 
manteniment.

419.923, 4.651.279
Segle XX

En desús
Propietat privada

Carrer Escorxador s/n
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Es troba en estat de conservació regular.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració

Consolidació
Conservació
Restauració
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

E-11 ARC DE MIG PUNT 
               ADOVELLAT DE CA L’ENRIC

Portal d’arc de mig punt adovellat que s’ha modifi cat 

i s’han arrebossat les juntures de les dovelles. 

419.724, 4.651.225

Segle XVII
Portal

Propietat privada

Carrer de la bona Sort, 7
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Es troba en mal estat de conservació.

Element

Consolidació
Conservació
Restauració
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EMPLAÇAMENT E:1/1.000

E-12 FAÇANA DE LA FARINERA DE    
               PRATS

Edifi ci de grans dimensions, de planta rectangu-

lar, construït majoritàriament amb maçoneria de 

pedra irregular i cantonades diferenciades amb 

carreus treballats. La teulada és de doble vessant 

amb aigües a la façana principal i posterior, i està 

formada per planta baixa i dos pisos. Totes les ober-

tures de l’edifi ci estan emmarcades amb brancals i 

llindes de maó pintat d’un color rogenc; les llindes 

estan emmarcades amb maó a plec de llibre.

La façana principal, orientada a l’oest, presenta 

dues portes d’accés centrals flanquejades per 

quatre fi nestres -dues per costat -, de les quals 

dues són fi nestrals i dues, més petites i situades a 

sota, es troben tapiades. Al primer pis hi ha quatre 

grans fi nestrals; els dels extrems són més gros-

sos i estan distribuïts en tres seccions separades 

per dues columnes de maó. Les dues fi nestres 

del mig estan unides per dues línies de maó; a la 

part superior hi ha un escut caironat amb quatre 

barres roges de maó i 5 franges pintades de color 

groc. Al segon pis hi ha quatre grans fi nestrals que 

segueixen la mateixa disposició d’obertures que la 

resta de les plantes.

La façana sud presenta paret de maçoneria de 

pedra fi ns al primer pis; el segon pis està construït 

amb obra. En total hi ha quatre fi nestrals, dos al 

primer pis i dos al segon pis. El fi nestral esquerre 

del primer pis queda parcialment tapat per un petit 

cos voladís adossat, construït amb obra.

A la part posterior de l’edifi ci hi ha un cos annexat de 

la mateixa altura, recobert exteriorment per planxes 

de ferro i fi brociment.

419.867, 4.651.274

Segle XX
En desús

Propietat privada

Avinguda Pau Casals, 30
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TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular per culpa de la 
falta de manteniment.

Element (façana)

Consolidació
Conservació
Restauració
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C-01 CARRER DE LA BONA SORT

419.923, 4.651.279
Segles XVIII-XX

diversos
-

Nucli urbà de Prats

El carrer de la Bona Sort està situat al sector sud 
del nucli urbà, entre la plaça Vella i la zona industrial 
que comença a partir del carrer Pica d’Estats.
Es tracta d’un carrer estret, que en el primer tram 
és lleugerament descendent i fa una petita corba, i 
en el segon és completament recte amb un pendent 
pronunciat. La majoria de cases, especialment al 
segon tram, estan situades al costat oest, quedant 
delimitat el costat est per un mur de pedra amb 
diverses portes que donen accés als horts i jardins 
que hi ha en aquesta part. Les cases, totes de tipo-
logia urbana, són estretes de façana i generalment 
contenen dos obertures per pis, que normalment 
són els de planta baixa, primer i segon pis.
Les cases que actualment formen el carrer de la 
Bona Sort van ser edifi cades durant la segona 

meitat del segle XVIII, tal com ho indiquen les nom-

broses llindes datades, en la majoria dels casos, a 

la dècada de 1780. Tot i així, i tenint en compte que 

el nucli primitiu de Prats de Lluçanès s’estructurava 

al voltant de l’actual capella de la Bona Sort, és 

molt probable que aquest carrer ja existís abans 

que el poble fos incendiat per les tropes felipistes 

l’any 1714.
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Es troba en estat de conservació regular.

Conjunt

Consolidació
Conservació
Restauració

En el conjunt del Carrer Bona Sort es protegirà com a elements 
que es consideren la base de la coherència i uniformitat del 
conjunt els següents elements:

- Composició de façana: s’evitaran els balcons en voladís així 
com les fi nestres corregudes per tal de mantenir l’actual com-

posició de la façana del carrer, basada en obertures aïllades 

sense elements en voladís. 

- Unitat parcel·lària: s’evitaran les agregacions parcel·làries per 

tal de mantenir la composició de façanes estretes caracetrística 

del carrer de la Bona Sort.  
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C-02 CARRER MAJOR

El carrer Major està situat al sector nord del nucli 
urbà, entre la plaça Vella i la carretera C-154, al seu 
pas pel nord de cal Camps.
Es tracta d’un carrer amb una orientació sud-nord, 
lleugerament ascendent i que fa una petita curva-
tura. Les cases, de tipologia urbana, estan situades 
a banda i banda del carrer i estan formades ma-
joritàriament per planta baixa, primer pis i golfes o 
segon pis, amb dues obertures per planta i teulades 
de doble vessant amb aigües al carrer. Tot i que 
algunes cases s’han reformat profundament, moltes 
conserven l’estructura original, i en alguns casos les 
obertures, sovint emmarcades amb pedra trebal-
lada, bisellada o motllurada. L’estil de les cases que 
formen el carrer és heterogeni, ja que tot i tenir un 
origen comú del segle XVIII o anterior, algunes han 
estat reedifi cades o molt reformades als segles XIX 

i XX, modifi cant d’aquesta manera el seu aspecte 

exterior i incorporant nous materials.

419.923, 4.651.279

Segles XVIII-XX
diversos

-

Nucli urbà de Prats
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Consolidació
Conservació
Restauració

Es troba en bon estat de conservació.

Conjunt

En el conjunt del Carrer Major es protegirà com a elements 
que es consideren la base de la coherència i uniformitat del 
conjunt els següents elements:

- Composició de façana: es mantindran aquelles obertures 
emmarcades amb pedra treballada, bisellada o motllurada, i  
s’evitaran les baranes massisses o opaques en els balcons, 
intentant buscar sempre, la màxima similitud amb les baranes 
de forja que caracteritzen actualment la major part dels balcons 
del carrer. També s’evitaran les fi nestres corregudes, per tal de 

mantenir la composició actual de petites obertures.

- Tipologia: es mantindran les cobertes de doble vessant amb 

aigües al carrer. 
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C-03 CARRER NOU

El carrer Nou està situat al sector nord-est del nucli 
urbà, entre la plaça de cal Xiquet i la plaça de la 
Roca Xica.
Es tracta d’un carrer recte, amb una orientació 
sud-nord i lleugerament ascendent. Les cases, de 
tipologia urbana, estan situades a banda i banda 
del carrer i estan formades majoritàriament per 
planta baixa, primer pis i golfes amb dues obertures 
per planta i teulades de doble vessant amb aigües 
al carrer. Tot i que algunes cases s’han reformat 
profundament, la majoria conserven l’estructura 
original, i les obertures, en molts casos emmarcades 
amb pedra bisellada.
Al llarg del carrer es van trobant portals i fi nestres 

amb llindes amb inscripcions, la majoria dels casos 

formades per la data de la construcció. Aquestes 

dates, totes de la segona meitat del segle XVIII, 

tenen en molts casos l’anagrama del cor de Jesús 

o una simple creu intercalats. Se’n troben en els 

números 2 (1765, 1770 i 1784), 9 (1774), 10 (1788), 

11 (1770), 12 (1776), 15 (1770), 30 (1768), 35 

(1793), 37 (1792) i 54 (1792).

Les cases que actualment formen el carrer Nou 

van ser edifi cades durant la segona meitat del 

segle XVIII, tal com ho indiquen nombroses llindes 

datades al llarg del carrer, que són majoritàriament 

de la dècada de 1770 a l’inici del carrer, de 1780 a 

la part central i de 1790 a l’extrem fi nal. Tot i així, 

tenint en compte les dimensions de Prats de Lluça-

nès abans que fos incendiat per les tropes felipistes 

l’any 1714, és probable que hi haguessin cases en 

aquesta ubicació anteriorment.

419.923, 4.651.279

Segles XVIII-XX
diversos

-

Nucli urbà de Prats
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ESTAT DE CONSERVACIÓ

CONDICIONS DE PROTECCIÓ

FORMES D’ACTUACIÓ

TIPUS DE PROTECCIÓ:

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Consolidació
Conservació
Restauració

Es troba en bon estat de conservació.

Conjunt

En el conjunt del Carrer Major es protegirà com a elements 
que es consideren la base de la coherència i uniformitat del 
conjunt els següents elements:

- Composició de façana: es mantindran aquelles obertures 
emmarcades amb pedra treballada, bisellada o motllurada, i  
s’evitaran les baranes massisses o opaques en els balcons, 
intentant buscar sempre, la màxima similitud amb les baranes 
de forja que caracteritzen actualment la major part dels balcons 
del carrer. També s’evitaran les fi nestres corregudes, per tal de 

mantenir la composició actual de petites obertures.

- Tipologia: es mantindran les cobertes de doble vessant amb 

aigües al carrer. 


