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1.1. Objecte
És objecte d’aquest Catàleg la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment
del patrimoni històric, artístic i natural de Boadella i Les Escaules.
El patrimoni històric – artístic està integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb
la història i la cultura del municipi, que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic o
documental mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser
gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions
futures.
La protecció dels edificis, doncs, no té sentit únicament des del punt de vista de la seva bellesa
en sí mateixos, sinó que el patrimoni arquitectònic ens mostra a través de la seva lectura,
l’evolució de la tipologia edificatòria que no és més que el reflex de l’evolució històrica i la
manera de viure en cada època.
El patrimoni natural correspon a diferents elements, espais o conjunts naturals i ambientals que
pel seu valor cal preservar i potenciar pel seu manteniment en el temps.

1.2. Justificació de la redacció del catàleg
La redacció del Catàleg del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Boadella i Les Escaules
planteja nous objectius, respon a noves necessitats i incorpora nombroses novetats. La revisió
eleva a 57 els elements de patrimoni arquitectònic i arqueològic, a 8 espais d’interès natural i
paisatgístic i a un espai d’interès geològic.
El nou Catàleg es basa en la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català, i
s’adapta als articles 59 i 69 de la LUC, i els articles 77 i 95 del RLU.
El que es pretén és la redacció d’un document base que serveixi per reconèixer la cultura, la
història i la peculiaritat del poble, elements identificadors i expressió de I' estima i sentiment del
lloc on es viu. Aquest document de preservació, conservació d’aquests elements, però, ha de
poder comptabilitzar alhora les proteccions amb les condicions urbanístiques existents i futures.

1.3. Legislació urbanística i llei 9/1993 del patrimoni cultural català
El nou Catàleg es basa en la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el
Decret 78/2002 de 5 de març de protecció del patrimoni arqueològic i arquitectònic.
La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 1.807 del 11.10.1.993) defineix en el seu article 1 el patrimoni cultural català
com aquell “integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura
de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic,
etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixin una protecció i una defensa
especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en
les millors condicions a les generacions futures" establint en el títol 1er tres categories de
protecció comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns culturals d’interès
nacional, els béns catalogats i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni
cultural.
D’acord amb les determinacions de la Llei 9/1993, amb les consideracions i valors de cada
element es cataloguen com a béns culturals d’interès nacional (BCIN) , béns culturals d’interès
local (BCIL) , i altres elements d’interès municipal (BPU).
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La facultat de declarar els béns culturals d’interès nacional, la categoria de protecció de major
rang, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya i és equivalent amb els béns d’interès
culturals (BIC) que defineix la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, i han de ser inscrits en el
Registre de Béns Culturals d’interès Nacional. La segona categoria, els béns catalogats, s’obté
amb la declaració dels béns immobles com a béns culturals d’interès local, competència que
correspon al ple de l’ajuntament en municipis de més de cinc mil habitants o al ple del consell
comarcal en municipis fins a cinc mil habitants, que és el cas de Boadella i Les Escaules i que
culmina amb la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
La resta de béns d’interès que no hagin estat objecte de declaració ni de protecció segons les
categories anteriors i que formin part del patrimoni cultural català d’acord amb l’article 1 de la
Llei, es poden protegir a través de mecanismes que, com el present Catàleg, es basen en la
legislació urbanística, podent parlar, per tant, de béns integrats del patrimoni cultural català.
Finalment, cal dir que la Llei conté també una regulació addicional del patrimoni arqueològic,
completada amb el Decret 78/2002 de 5 de març de reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic de Catalunya, presentant com a novetat principal la introducció dels
espais de protecció arqueològica, que són aquells on, per evidències materials, per
antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o
paleontològiques. La seva declaració es determina per resolució del Conseller de Cultura.
D’acord amb l’article 3 de la Llei "... els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni
cultural català, tan públic com privat, i per la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i
el foment d’aquest patrimoni, i han d’estimular la participació de la societat, per la qual cosa
s’han de dotar els mitjans materials í personals adequats. "
L’article 17 de la mateixa llei estableix "La competència per a la declaració de béns culturals
d’interès local correspon al ple de l'Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants o
al ple del consell comarcal en municipis fins a cinc mil habitants,...". La tramitació d’aquesta
declaració és independent de la que s’estableix a la legislació urbanística, en la que l’òrgan
competent és la Comissió d'Urbanisme, i com a requisit del procediment cal I' informe favorable
d'un tècnic en patrimoni cultural.
Pel que fa al Règim de protecció dels béns immobles, la Llei 9/1993 fixa uns criteris
d’intervenció per als béns culturals d’interès nacional que són perfectament traslladables,
adaptant-los en forma de normativa del Catàleg, al control de la intervenció als àmbits, edificis i
elements que formen el patrimoni arquitectònic, artístic i històric de Boadella i Les Escaules.

1.4. Documents que composen el catàleg
El present catàleg el composen els següents documents:
Memòria
Normativa
Plànols
Fitxes

1.5. Mètode de treball
S’han incorporat tots aquells elements inclosos en el Catàleg de les Normes Subsidiàries de
Boadella i Les Escaules, aprovades definitivament l’ 11.10.2000, els elements inclosos en
l’Inventari del Patrimoni cultural Immoble de Catalunya (arquitectònics i arqueològics) en el
moment de la consulta per a la redacció d’aquest catàleg, (al juny del 2011) i altres elements
d’interès fruit de la col·laboració de David Serra i Busquets, cronista del municipi.
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La majoria d’elements inclosos en el Catàleg de Bens es recullen en una fitxa individual on s’hi
estableix la regulació. Hi ha una sèrie d’elements, en canvi, com es el cas d’elements de pedra
seca, alguns dels relacionats amb les infraestructures hidràuliques, indicis de troballes de
masies medievals ..., que s’ha optat per regular genèricament en l’ ¡Error! No se encuentra el
rigen de la referencia.i l’apartat 7 Elements regulats genèricament, atesa bé la seva tipologia,
el seu gran nombre o bé pel fet que de molts d’ells només es tenen notícies històriques i no es
sap de la seva localització exacta.
Al punt 6.1 Tipologia d’aquesta memòria s’especifica un a un, d’acord amb la seva tipologia,
des d’on es regulen cadascun dels elements.
No s’han distingit els elements arquitectònics dels arqueològics atès es considera son en
ocasions el mateix element, com és el cas del Castell de Les Escaules i en d’altres casos es
solapen les proteccions delimitant al voltant d’un element ”arquitectònic” al mateix temps una
“àrea d’expectativa arqueològica”, pel qual es creu oportú per a la seva regulació i comprensió
estiguin a la mateixa fitxa.
S’incorporen al catàleg de Bens els espais d’interès ecològic i geològic, que regulen, juntament
amb la qualificació del sòl, el sòl no urbanitzable.

1.6. Estructura de les fitxes del catàleg
Les fitxes s’ordenen d’acord amb la seva ubicació, mitjançant un número indicador del lloc on
es situen al davant del número de l’element :
01 Sòl no urbanitzable
02 Sòl urbà Boadella
03 Sòl urbà Les Escaules
Cadascun d’aquests grups s’ordenen d’acord amb la categoria de protecció, essent els de
categoria més elevada els primers elements:
BCIN
BCIL
BPU
En els apartats següents es descriuen els camps més rellevants incorporats en les fitxes dels
elements individuals:
1.6.1. Tipologia
El conjunt dels béns catalogats, s’ha classificat en diferents tipologies atenent a les
característiques singulars del municipi. D’aquesta consideració tipològica, se’n deriven grups
amb característiques essencials comunes.
a.- Monument històric
Edificis o altres elements catalogats de caràcter singular, que pel seu gran
valor arquitectònic o ambiental, per la seva singularitat o per tractar-se
d’elements de caràcter escultural, son considerats “monuments” en el seu
conjunt.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual on s’hi
estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.
b.- Edificis religiosos
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Els edificis religiosos són en tots els casos edificis edificats com a lloc de culte
catòlic.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual on s’hi
estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.
c.-

Arquitectura civil
i.-

Cases de carrer
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual
on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.3

ii.-

Ponts : La fabricació de ciment va possibilitar la construcció d’un pont
sobre la Muga. Entre els anys 1916 i 1918 dins del projecte de millores
de les comunicacions entre els nuclis de Boadella, Escaules i pont de
Molins, es construí el pont sobre la Muga que es troba a l'entrada del
poble.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual
on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.

iii.- Carrers
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual
on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.3
iv.- Pous de glaç
Els pous de glaç aprofitaven el glaç que es formava a l´hivern a la
Muga o a la Caula. El glaç era molt preuat antigament perquè servia
per conservar aliments i mantenir les begudes fresques. També
s´aplicava en medicina. A Catalunya aquestes construccions van
proliferar al segle XVIII.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual
on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.
v.-

Búnquers de la guerra Civil
Al principi de la guerra es van construir uns quants refugis força
rudimentaris que consistien en excavar un simple forat als peus
d’algunes muntanyes.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.

d.- Infraestructures hidràuliques
A Boadella i Les Escaules seguint La Muga s’hi troben tota una sèrie de
Infraestructures hidràuliques construïdes a principis del segle XX que
aprofitaven la força de l'aigua de la Muga. Aquestes infraestructures van
representar un recurs econòmic important en un moment en el que
s’abandona les vinyes de la comarca a finals des segle XIX com a
conseqüència dels efectes que va provocar la fil·loxera.
Formen part de les infraestructures hidràuliques:
i.-
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fàbriques de ciment que proliferaren a les Escaules. Aquestes Centrals,
estan actualment en desús però conserven molta de la maquinària
antiga.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual
on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.
ii.-

Els canals
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.

iii.- Les Rescloses : inicialment eren de troncs, fins a finals del s XIX principis del XX quant molts molins de la Muga, es convertiren en
centrals hidràuliques per generar electricitat.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.
e.- Arquitectura industrial
i.-

Molins: La construcció de molins per a moldre el cereal va proliferar
durant el segle XI al llarg de La Muga
Els elements encara existents d’aquesta tipologia es recullen en una
fitxa individual on s’hi estableix la regulació i es situen al plànol
d’ordenació O.1. S’estableix a més una protecció genèrica a nivell de
tot el terme municipal per tal de protegir tots aquells molins dels quals
es desconeix al seva situació, tot i tenir-ne notícies històriques.
Segons un llibre inèdit escrit l’any 1730 per Gregori Pellisser, regidor
del comú de Llers, s’especifica que les Escaules, durant el s. XIV tenia
nou molins. Aquests molins estaven repartits sis a la Muga i tres mes al
torrent de La Caula.

ii.-

Fàbriques i forns de ciment : Com a conseqüència dels efectes que va
provocar la fil·loxera a les vinyes de la comarca a finals del segle XIX,
des d'aquest moment fins a l'actualitat, la fabricació de ciment ha estat
una de les activitats econòmiques més importants al municipi de les
Escaules, proveint de pedra i ciment a tota la província de Girona i
també a França.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.

iii.- Mines : Durant el segle XVIII i fins a l’any 1875 varen explotar-se
mines de plom, coure i plata cap a la muntanya de Can Cabreta,
aquestes mines foren abandonades per la poca producció.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.
iv.- Fàbriques de teules i rajoles : Durant el segle XVIII i part del XIX fou
molt important la fabricació i exportació de teules i rajoles. A Boadella hi
havia forns per coure rajoles prop del mas Marcè, el mas Serra i un
altre prop del mas Forniol. Això se sap gràcies als topònims de Camp
de la Rajoleria i Camp de la Teularia.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.
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f.-

Arquitectura agrària
i.-

Ja a l’edat mitjana es tenen noticies de l’existència de masos al llarg de
la Muga i còrrecs o pel mig de les comes i turons. Aquestes
construccions eren molt rudimentàries i han desaparegut totalment al
llarg dels segles, o en resten només petits murs o munts de pedra.
Formen part però de la memòria històrica i documental del municipi. Els
segles XIV i XV es produïren guerres, pestes, terratrèmols, secades i
inundacions que deixaren deshabitats molts masos de Catalunya,
inclús pobles. A Boadella és gaire bé segur que alguns d’aquells
masos que surten en els documents dels segles X al XIII
desapareguessin després del segle XV i que a partir del segle XVI
sorgissin la majoria de les masies que han arribat fins als nostres dies.
Durant el segle XVIII l’expansió dels conreus de vinya i olivera, amb el
conreu de noves terres a les pendents de les muntanyes, amb feixes
de pedra seca provocà un augment de població. Sorgiren petits masos,
petites construccions que no han arribar als nostres dies. Les més
importants prosperaren considerablement i els masos foren reconstruïts
o ampliats amb dependències auxiliars pel bestiar o les eines del camp.
Aquests masos més o menys estigueren tots habitats fins l’aparició de
la fil·loxera que matà totes les vinyes del terme durant la segona meitat
del segle XIX.
Cap a finals del segle XX son pocs els masos que encara son habitats
per llurs propietaris i viuen de l’explotació de les terres del mas,
complementada per granges de porcí i boví. Els altres masos son
destinats a segona residència i alguns d’ells tenen les terres
arrendades.
Es regula de forma genèrica aquests elements a nivell de tot el terme
municipal.

ii.-

Pedra seca. Dels molts elements d´arquitectura popular que conserva
el municipi de Boadella i Les Escaules es destaquen les construccions
de pedra seca. Aquests elements constructius formen un ric patrimoni
cultural i històric força desconegut i que junt a l´abandó de conreus en
el darrer mig segle ha contribuït al seu deteriorament i àdhuc
desaparició en alguns casos.
Es conserven interessants parets de pedra seca dels antics bancals de
les muntanyes i algunes cabanes o barraques de vinya.
Així mateix es conserven alguns trams de camins empedrats.
Al plànol d’ordenació O.1 es delimita els àmbits on es té coneixement
de l’existència d’elements de pedra seca. Es regula de forma genèrica
aquests elements i s’incorpora a l’apartat 7 un inventari d’elements de
pedra seca elaborat per David Serra i Busquets.

g.- Jaciment arqueològic
Els jaciments arqueològics són aquelles zones on hi ha restes de l’activitat
humana, ja sigui en forma de construcció o estructures com en eines o altres
generades per la seva pròpia presència.
S’han recollit els jaciments que formen part de l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya i els jaciments inclosos al catàleg de les Normes
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Subsidiàries de Boadella i Les Escaules en una fitxa individual. Es situen al
plànol d’ordenació O.1.
Destaquen al municipi les restes arqueològiques que proven activitat humana
a Les Escaules. Tenen una antiguitat d´uns 60.000 anys (Paleolític Inferior i
Mitjà). Foren descobertes a les coves naturals properes al salt d´aigua de la
Caula a finals dels anys 70 del s.XX per l´Associació Arqueològica de Girona i
amb la intervenció de l´eminent arqueòleg Eudald Carbonell. Les coves de les
Escaules serviren per refugiar-s´hi petites comunitats de caçadorsrecol·lectors que disposaven d´aigua propera, caça, pesca i recol·lecció de
fruits silvestres. A les coves de La Caula s´han trobat algunes restes de
ceràmica del Neolític mitjà -3.000-2.500 a. C que proven que durant el
Neolític hi hagué una població sedentària que vivia de l´agricultura i la
ramaderia. Les restes prehistòriques trobades a Les Escaules es conserven i
s´exposen en el museu Arqueològic de Girona ( Sant Pere de Galligans ).
h.- Àrea d’expectativa arqueològica
Son zones on s’han produït troballes aïllades i superficials que no
proporcionen la suficient informació per situar el possible jaciment. O bé es
tenen noticies històriques sobre la seva existència.
A tot el terme municipal existeix la possibilitat de l’ existència de masos i
molins d'origen medieval. Es regula de forma genèrica aquests elements a
nivell de tot el terme municipal.
Es delimita a més al voltant dels elements catalogats amb fitxa pròpia, que es
creu tenen origen medieval, una àrea d’expectativa arqueològica de radi 50m.
al voltant de l’element protegit.
Aquesta delimitació s’especifica a la fitxa de l’element i al plànol d’ordenació
O.1.
Es determina una gran àrea d’expectativa arqueològica al sud i sud-est del
nucli urbà de Les Escaules, que inclou els terrenys dels anomenats Horts de
la Caula (ja qualificats a les normes subsidiàries anteriors com zona de
protecció arqueològica) i la vessant nord del turó on es troba el castell de les
Escaules.
El motiu d’aquesta delimitació es deguda a l’existència de diferents jaciments
inventariats per la Generalitat de Catalunya molt pròxims entre sí. Es delimita
a més per l’existència de noticies històriques i opinions d’alguns historiadors
que apunten la possibilitat de que s’hi trobés l’origen del nucli de les
Escaules.
Pels camps propers a la Caula s´hi veuen fragments de ceràmica a torn iberoromana. Caldria una exploració arqueològica a fons per intentar trobar un
possible poblat d´època romana. Segons els estudiosos l´actual pou del glaç
de la Caula (s.XVII-XVIII) podria haver estat en el seu origen un pou per
guardar aigua d´època romana.
A diferents llocs propers a Les Escaules hi ha deus d´aigua tèbia ( 15-20 ºC.) i
d´aquí prové l´origen del topònim "Les Escaules". Prové del mot llatí "Calidas"
que significa brollador d´aigua calenta. Hom suposa que a Les Escaules hi
podrien haver existit unes termes romanes encara no localitzades.
L’actual nucli urbà de Les Escaules estava format per un seguit de masos
durant l’alta Edat Mitjana (s. XI-XII) com Can Miró, Can Dalmau, Mas Celler, o
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Mas Vilademont, entre altres. El reduït nucli urbà es centrava en els
anomenats horts de la Caula on hi havia l’antiga església romànica de Sant
Martí (s. XII-XIII), reconstruïda possiblement damunt les ruïnes de l’antic
monestir (s. IX-X). Degut a les continues inundacions del riu La Muga que
obligava als veïns a refugiar-se en les Coves de la Caula, decidiren començar
a construir les noves cases en un lloc més elevat, a uns 300 m. Dels horts de
la Caula, on ara hi ha el poble actual. Tot i això la parròquia de Sant Martí i el
cementiri es mantingué a la Caula fins a finals del s. XVIII.
i.-

Elements de caràcter natural o ecològic
S’incorporen al catàleg de Bens els espais d’interès ecològic i geològic, que
regulen, juntament amb la qualificació del sòl, el sòl no urbanitzable.
Tots els elements d’aquesta tipologia es recullen en una fitxa individual on s’hi
estableix la regulació i es situen al plànol d’ordenació O.1.

1.6.2. Afectació / riscos
Es contemplen tres riscos bàsics al terme municipal de Boadella, risc d’incendi, risc d’inundació
i risc geològic. En quant a les afectacions, es contemplen aquelles derivades de les lleis
sectorials, domini públic hidràulic (zona de policia, ....), llei de carreteres (línia de servitud, línia
edificació), així com les servituds establertes a banda i banda dels camins que es determina a
les normes urbanístiques d’aquest POUM.
Als plànols d’ informació es grafia aquests riscos.
Risc d’incendi. S’ha elaborat a partir d’una adaptació, tenint en compte els usos del sòl,
pendent, orientació a més dels paràmetres originals de la capa base, del mapa de perill bàsic
d'incendi forestal del Departament.
Risc d’inundació. S’han establert les cobertures d'extensió màxima inundable per diferents
períodes de retorn Q10, Q100 i Q500, procedents dels treballs de Planificació d'Espais Fluvials
de la conca de la Muga, actualment en curs facilitades per L’agència Catalana de l’Aigua
Risc geològic. En la elaboració del mapa de riscos s'han tingut en compte el material geològic
(argiles, calcàries), que acompanyat de terrenys amb pendents superiors al 20%, presència de
cursos d'aigua i presència de falles suposa un risc de moviments en massa en cas de terrenys
amb presencia d’argiles, i de caiguda de blocs en el cas de terrenys amb predomini de material
calcari.
1.6.3. Protecció existent
Alguns dels elements que s’inclouen en aquest catàleg provenen del Catàleg de les Normes
Subsidiàries de Boadella i Les Escaules, aprovades definitivament l’ 11.10.2000. Les Normes
Subsidiàries establien diferents nivells de protecció atenent a les característiques dels
elements, par tal de concretar les condicions especials de protecció de cada un d’ells:
“Nivell 1 : Be d’ interès Cultural. (BCI) Protecció integral assignada per la Llei 16/985 de 26 de
Juny del Patrimoni històric Espanyol.
Nivell 2 : Edificis i elements d’interès. (BC) Bens catalogats sotmesos a les condicions generals
de protecció que aquestes normes determinen per al precatàleg.
Nivell 3 : Fronts protegits. (FP) Zones concretes en què el procés d’intervenció en les
edificacions existents o en les de nova planta hauran de respectar els models tipològics que es
regulen, de manera que es garanteixi la protecció dels elements d’arquitectura tradicional.
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Nivell 4: Àrees
arqueològica.”

arqueològiques

(AA)

Jaciments

arqueològics

i

àrees

d’expectativa

Una altra protecció que s’ha tingut en conte és la inclusió al Catàleg de Masies i Cases Rurals .
Al camp de la fitxa corresponent a la protecció existent s’indica quin es el nivell establert al
catàleg de les Normes Subsidiàries i en el cas d’estar inclòs al Catàleg de Masies i Cases
rurals el numero de l’element.
1.6.4. Valors que motiven la protecció dels béns catalogats
Els béns inclosos en el Catàleg i que són, per tant, objectes patrimonials, poden tenir diverses
significacions o qualitats de major rellevància per les quals han estat inclosos en aquest
catàleg.
Aquestes diverses qualitats es poden classificar en:
a.- Qualitat de rellevància arquitectònica
b.- Qualitat de rellevància paisatgística
c.-

Qualitat de rellevància històric - artística (memòria històrica)

d.- Qualitat de rellevància memòria col·lectiva o cultural
e.- Qualitat de rellevància tipològica
f.-

Qualitat de rellevància arqueològica

Aquests trets diferenciadors caracteritzen l’element en concret i es recullen en la fitxa de
Catàleg.
1.6.5. Justificació catalogació
Els criteris establerts al mètode de treball per la inclusió en el catàleg de bens protegits es
llisten en aquest camp. S’exposa així si es tracta d’un element inclòs en el Catàleg o inclòs
dintre de la zona qualificada com zona de protecció arqueològica de les Normes Subsidiàries
de Boadella i Les Escaules, aprovades definitivament l’ 11.10.2000, d’un element inclòs en
l’Inventari del Patrimoni cultural Immoble de Catalunya, al Catàleg de Masies i Cases rurals o
d’altres justificacions, com per exemple un possible origen medieval.
1.6.6. Categoria de protecció
Les categories de protecció venen definides per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català de
30 de setembre de 1993 :
Béns Culturals d' lnterés Nacional (BCIN).
rellevància per Catalunya.

Béns culturals declarats d’interès nacional, de

Béns Culturals d'lnterés Local (BCIL). Béns immobles catalogats d’interès local, també
integrants del patrimoni cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg del Patrimoni
Cultural Català i llur significació i importància no posseeixen les condicions pròpies dels béns
culturals d’interès nacional, encara que amb rellevància pel que fa a la població.
Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU). Els béns immobles catalogats
d’interès municipal que sense complir les condicions dels anteriors, no havent estat objecte de
declaració ni de catalogació, reuneixen valors històric-artístics, estètics o tradicionals a
considerar com a rellevants a nivell municipal.
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1.6.7. Nivell de protecció
Les determinacions específiques del catàleg complementen el règim de protecció contingut a la
Llei del Patrimoni Cultural Català.
Els béns individuals poden quedar protegits en els següents nivells de protecció:
a.- Integral
Edificis o altres elements catalogats de caràcter singular, que pel seu gran
valor arquitectònic o ambiental, per la seva singularitat o per tractar-se
d’elements de caràcter escultural, son considerats “monuments” en el seu
conjunt.
b.- Parcial
Protecció de reconeixement parcial del bé catalogat, entenent per parcial
aquella part o parts concretes del bé (façana, coberta, dependències interiors,
envolvent, sistemes constructius, element puntual, ...).
El valor parcial del bé es concreta en cada fitxa al camp Elements protegits i
croquis element.
c.-

Tipològica
Edificis o altres elements catalogats, el valor dels quals resideix principalment
en la seva estructura tipològica. Aquesta estructura en el cas d'edificis, queda
reflectida exteriorment en les façanes i el volum, i interiorment la disposició
dels elements comuns (vestíbul, caixa d’escala, estructura, etc.) que son les
parts protegides, essent susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de
rehabilitació que mantinguin i revaloritzin els elements protegits.

d.- Ambiental
En el cas d'edificacions, es considera que el valor radica fonamentalment en
la seva configuració exterior, (Façanes, cornises, cobertes...). En cas de
carrers es protegirà la imatge de l'element, tot i que els seus elements es
puguin renovar.
e.- Documental
Protecció que te per objecte únicament la preservació documental: S’aplicarà
als edificis, conjunts i/o elements arquitectònics quin interès radica en altres
aspectes diferents a l’arquitectònic, com pot ser, l’històric o el social.
f.-

Preservació d’entorns
S’estableix aquesta protecció al voltant dels jaciments arqueològics . Es
refereix als entorns amb valor arqueològic que han presentat evidències de
constituir un jaciment efectiu, recollint entre els jaciments que formen part de
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. També es refereix els
entorns amb valor paisatgístic o natural la preservació del qual implica el
manteniment de les seves característiques globals, i no la conservació literal
dels elements.

g.- Estudi d’entorns
Aquest nivell de protecció s’aplica :
i.-
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ii.-

als terrenys i/o elements susceptibles de ser estudiats
arqueològicament, que no tenen a veure només amb el subsòl. Els
materials i processos constructius ens identifiquen èpoques i projectes.
L'estudi de les edificacions i dels elements a nivell de les diferents
fases de construcció que se superposen a través de l’evolució històrica,
possibilita l'ordenació cronològica i formal dels acabats històrics de les
edificacions del casc antic. Aquest coneixement i la seva ordenació en
el temps i en el propi edifici, esdevenen una important eina a l'hora de
determinar el seu valor patrimonial i l'abast o necessitat de la seva
restauració. Així en alguns edificis o elements s’estableix aquest nivell
de protecció previ, nivell que determina un estudi exhaustiu de
l’element per tal de poder determinar quins son els elements protegits.

En sòl urbà es delimita aquest espai a cadascuna de les dues fitxes
corresponents als dos nuclis urbans coincident amb la protecció d’ambients
urbans establerta:
h.- Es correspon amb el nucli antic d’origen medieval de Boadella que compren
els carrers de la Processó , del Portal, el Passatge de l’església i la Plaça de
la Constitució. Correspon al teixit urbà encerclat els segles XIII-XIV per una
muralla, tancat amb un únic portal. Les cases actuals són dels segles XVI al
XVIII, reconstruïdes sobre les edificacions més antigues d’època medieval.
i.-

Del nucli antic de les Escaules, l’origen del qual (ubicació actual), es data
entre el s XIV i XV. Comprèn els carrers Processó, de l’Oli i part del Carrer
Figueres i d’Amunt. Correspon al teixit urbà encerclat per una muralla, es
conserven dos portals d’accés, al carrer d’Amunt i al carrer de l’Oli. La major
part de les cases actuals són dels segles XVI al XVIII, reconstruïdes sobre les
edificacions més antigues d’època medieval.

En cada fitxa de protecció s’especifica el tipus d’intervenció permesa segons els nivells de
protecció fixats i en el croquis de l’element es recull la delimitació física d’aquest nivell de
protecció amb els següents grafismes:

Als elements regulats de forma genèrica s’especifica el nivell de protecció al punt 7 Elements
regulats genèricament.
1.6.8. Elements protegits
En cada fitxa de protecció s’especifica els elements protegits i en el croquis de l’element
s’identifica amb els següents codis:
(1) Edificació principal
(2) Edificació auxiliar
(3) Element relacionat amb infraestructures hidràuliques
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(4,5,6, ...) Element arquitectònic puntual
1.6.9. Croquis element
Sobre la base cartogràfica 1/5000 es determina gràficament, d’acord amb els grafismes
exposats, el nivell de protecció i s’identifica l’element protegit.
1.6.10. Tipus d’intervenció admeses
Es determina en aquest camp les formes d’actuació que poden realitzar-se a cada element
protegit. A l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.de la normativa d’aquest
atàleg es defineixen les formes d’actuació que a continuació es llisten:
a.- Restauració, Manteniment ,Consolidació
b.- Rehabilitació, Modernització, Reutilització, Reestructuració
c.-

Deconstrucció

d.- Obra nova
e.- Ampliació
f.-

Desplaçament

g.- Reconstrucció
h.- Intervenció arqueològica.
Als elements regulats de forma genèrica s’especifica el tipus d’intervenció permesa al punt 6
Elements regulats genèricament.
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2. Llistat dels elements
Fitxes patrimoni històric-artístic : elements arquitectònics, arqueològics i
conjunts urbans
nº element
fitxa Nom element
1-01 Castell de les escaules
1-02 Central dels pilans de can manso/central dels pilans de boadella
1-03 Central vella del mas forniol/Central d'en Grida del mas forniol
1-04 Comporta i canal del colze de la muga
1-05 Molí de Can Grida Grida o Central de Can Mir
1-06 Molí d’en miró/can salellas
1-07 Molí de can borràs
1-08 Molí del castell/molí d’en marcé/central hidroeléctrica del molí/la central del molí
1-09 Pou de glaç de la caula
1-10 Conjunt medieval del Molí de les Puces
1-11 Molí de les puces
1-12 Molí submergit de Can ribas
Sòl No Urbanitzable

1-13 Molinot dels moros
1-14 La molina
1-15 Molí d''en Caixàs
1-16 Can bartrolí
1-17 Can Marcé/Can Mai Plou
1-18 Pont de les escaules
1-19 Fàbrica de ciment de can pagès
1-20 Àrea d'expectativa arqueològica La Caula-Castell
1-21 Caula I, la
1-22 Caula II, la
1-23 Cavorca cristiana
1-24 Cavorca II, la
1-25 Cavorca III, la
1-26 Cova de les tres creus
1-27 Cova de les tres creus II bis
1-28 Cova del castell
1-29 Antiga església de Sant Martí
1-30 Pla de davant
1-31 Pla del cementiri
1-32 Puig de la torre

Sòl urbà Nucli
Boadella

2-01 Castell palau de boadella
2-02 Restes de les muralles de boadella
2-03 Església Parroquial de Santa Cecilia
2-04 Nucli antic de Boadella d’empordà
2-05 Cal gavatx (antigament Can Juglà)
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2-06 Can serra/casa rotllan
2-07 Carrer empedrat/empedrat de rierencs
2-08 Cal Gavatxó/Can Ribes/Casa al carrer de la processó, 14
2-09 Casa al carrer de la processó, 4
2-10 Can Casademont (antigament Mas Vila)
2-11 Casal de Can Felip /Castell petit
2-12 Antiga rectoria
2-13 Cementiri municipal
2-14 Les escoles/ceip santa cecilia
2-15 Societat la caritat
3-01 Església de sant martí
Sòl urbà Nucli Les Escaules

3-02 Nucli antic Escaules
3-03 Antigues escoles - dispensari
3-04 Casa Cremada
3-05 Molí de baix
3-06 Pont del carrer d’amunt
3-07 Portal del carrer d’amunt
3-08 Societat unió escaulenca
3-09 Travessia del carrer de l’oli
3-10 Edifici de l'antiga rectoria

Fitxes patrimoni natural
EIE-1 Espais oberts en masses forestals
EIE-2 Pinedes de Boadella, de la Coma, dels Mesclants i d'en Salelles
EIE-3 Pinedes de la Joanola i de la Creu
EIE-4 Boscos escleròfil·les de Mas Romaní, de Can Cabreta i de les Brugueres
EIE-5 La Muga
EIE-6 Riu Caula i Torrent de les Fontanilles
EIE-7 Horts de Boadella i de Les Escaules
EIE-8 Cingles i bosc del Salt de la Caula
EIE-9 Arbreda de Les Escaules

Fitxes patrimoni geològic
EIG-1 Geozona Boadella - La Salut de Terrades
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Elements regulats genèricament
Nom element
Tots els elements relacionats amb les Infraestructures hidràuliques al llarg de
la Muga i el torrent de La Caula : maquinaria, canals, rescloses, centrals
Els elements relacionats amb l’arquitectura industrial : Molins, forns i fàbriques
de ciment, forns de teules i rajoles, mines de metalls.

Restes de masos medievals: termes del Mas Benet, Mas Lluís, Mas Bartolí,
Mas d’en Perxés o d´en Forniol, Mas Marcè i Mas Joer i en llocs indeterminats
del terme, atès que es coneix la seva existència però no la seva ubicació

Elements de pedra seca

Rellotges de sol

Trulls

Sòl No Urbanitzable / Sol urbà

Búnquers de la guerra Civil : 3 o 4 forats cova excavats a la muntanya de la
Portella, 1 cova-forat al Horts de la Coromina, 2 coves-forat a la finca de Vinya
Gran

Teules i rajoles amb inscripcions i dates

Tota mena de peces de ceràmica antiga, morters de pedra, piques de pedra,
eines del camp o de diferents oficis i armes antigues, mobiliari antic.

Patrimoni paleogràfic
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3. Normativa

Maig 2013

Catàleg de bens protegits - 18

Pla d’ordenació urbanística municipal de Boadella i Les Escaules

TÍTOL I Disposicions generals ................................................................................................................. 20
Article 1 Naturalesa, àmbit territorial i marc legal .................................................................................................. 20
Article 2 Contingut ................................................................................................................................................ 20
Article 3 Vigència i obligatorietat .......................................................................................................................... 20
Article 4 Interpretació i modificació ....................................................................................................................... 20

TÍTOL II Categories i criteris de protecció .............................................................................................. 22
CAPÍTOL I Normes de protecció i criteris d’intervenció aplicables a totes les categories.

22

Article 5 Elements regulats genèricament ............................................................................................................ 22
Article 6 Qualitats dels elements .......................................................................................................................... 22
Article 7 Criteris d'intervenció generals ................................................................................................................. 23
Article 8 Formes d’intervenció .............................................................................................................................. 23
Article 9 Condicions de les llicències per a obres de reparacions menors o de conservació i
manteniment ......................................................................................................................................... 25
Article 10 Condicions de les llicències per a obres de reforma i gran reparació .................................................... 26
Article 11 Aprovació de les actuacions en elements catalogats ............................................................................ 26
Article 12 Àmbits de protecció .............................................................................................................................. 27
Article 13 Règim general de les actuacions .......................................................................................................... 27
Article 14 Propostes d’actuació ............................................................................................................................ 27
Article 15 Actuacions sobre l’ús i activitats o instal·lacions ................................................................................... 28
Article 16 Consideracions sobre l’activitat o l’ús ................................................................................................... 28
Article 17 Materials permesos en edificis de conservació obligatòria .................................................................... 28

CAPÍTOL II Categories i nivells de protecció

30

Article 18 Categories de protecció ........................................................................................................................ 30
Article 19 Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) ............................................................................................. 30
Article 20 Bens Culturals d’Interès Local (BCIL) ................................................................................................... 30
Article 21 Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU): ................................................................. 31
Article 22 Nivells de protecció .............................................................................................................................. 34
Article 23 Protecció integral .................................................................................................................................. 35
Article 24 Protecció parcial ................................................................................................................................... 36
Article 25 Protecció Tipològica ............................................................................................................................. 36
Article 26 Protecció ambiental .............................................................................................................................. 37
Article 27 Protecció documental ........................................................................................................................... 37
Article 28 Preservació d’entorns ........................................................................................................................... 37
Article 29 Estudi d’entorns .................................................................................................................................... 37
Article 30 Tramitació d’obres i planejament derivat que afecti a preservació i estudi d’entorns ............................. 39
Article 31 Obligacions de conservació dels edificis ............................................................................................... 39
Article 32 Obligació de conservació dels elements existents al subsòl ................................................................. 39

CAPÍTOL III Zones i espais patrimoni natural

40

Article 33 Objecte, contingut i interpretació........................................................................................................... 40
Article 34 Catàleg d’espais d’interès natural de Boadella i Les Escaules .............................................................. 40
Article 35 Objectius .............................................................................................................................................. 40
Article 36 Espais del catàleg ................................................................................................................................ 40
Article 37 Identificació .......................................................................................................................................... 40
Article 38 Règim aplicable .................................................................................................................................... 41
Article 39 Regulació d’usos .................................................................................................................................. 41

TÍTOL III Promoció de la conservació i millora del patrimoni arquitectònic i elements d’interès
artístic i històric del municipi de Boadella i Les Escaules. ............... 42
Article 40 Promoció. ............................................................................................................................................. 42
Article 41 Exempció de taxes per llicències d'obres.............................................................................................. 42
Article 42 Subvencions per a la reparació i manteniment dels béns catalogats. ................................................... 42
Article 43 Adquisicions i expropiacions ................................................................................................................. 42
Article 44 Intervenció de l’Ajuntament en les actuacions particulars. .................................................................... 42

Maig 2013

Catàleg de bens protegits - 19

Pla d’ordenació urbanística municipal de Boadella i Les Escaules

TÍTOL I Disposicions generals
Article 1 Naturalesa, àmbit territorial i marc legal
1.- El present document té la condició de Béns Catalogats del municipi de Boadella i Les
Escaules.
2.- L’àmbit d’actuació és la totalitat del municipi de Boadella i Les Escaules, essent les seves
disposicions aplicables als edificis, elements, o restes que s'hi relacionen.
3.- El document es formula en compliment del que disposa l'article 59 i 71 de la LUC, i 95 del
RLU i s'adequa a les determinacions de la legislació de regulació específica del Patrimoni
Històric-Artístic (Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Español de 25 de juny de 1985 i Llei
de Catalunya 9/1993 del Patrimoni Cultural Català de 30 de setembre de 1993).

Article 2 Contingut
1.- Les determinacions del present Catàleg es despleguen en els següents apartats:
-

Memòria
Normativa
Plànols
Fitxes

2.- Catalogats com
-

Bens culturals d’interès nacional (BCIN)
Béns culturals d’interès local (BCIL)
Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU)

Article 3 Vigència i obligatorietat
1.- El Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’interès Artístic, Històric, natural i
paisatgístic del Municipi de Boadella i Les Escaules entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2.- La seva vigència serà indefinida fins que no procedeixi la seva revisió o modificació.
3.- Correspon tant a l'Administració Pública com als particulars l’obligatorietat de complir les
disposicions i determinacions del Catàleg.
Es prohibeix totalment, i serà considerada nul·la de ple dret, qualsevol dispensa que pugui
concedir-se en el compliment del Catàleg, tant a favor de particulars com de l'Administració
Pública.

Article 4 Interpretació i modificació
1.- La interpretació del present document es realitzarà d'acord amb el seu contingut, partint del
sentit propi de les seves paraules en relació al context i els antecedents històrics i
legislatius, i tenint en compte els seus objectius i finalitats.
2.- En cas de dubte, imprecisió o contradiccions prevaldrà la documentació escrita sobre la
gràfica. La seva interpretació serà en el sentit de dotar de la major protecció als béns
catalogats.
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3.- Qualsevol proposta de modificació del Catàleg haurà de tenir el mateix grau de precisió
d’aquest i justificar que el seu nivell d’incidència en el Catàleg no comporta l’alteració de les
seves determinacions bàsiques.
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TÍTOL II Categories i criteris de protecció
CAPÍTOL I Normes de protecció i criteris d’intervenció aplicables a totes les
categories.
Article 5 Elements regulats genèricament
1.- Es regulen de forma genèrica:
a.- Els elements relacionats amb les Infraestructures hidràuliques : maquinaria, canals,
rescloses, centrals ... a llarg de la Muga i el torrent de La Caula
b.- Els elements relacionats amb l’arquitectura industrial : forns i fàbriques de ciment, forns
de teules i rajoles, mines de metalls.
c.-

Els elements relacionats amb els antics molins medievals

d.- Els Búnquers de la guerra Civil
e.- Els elements relacionats amb l’arquitectura agrària:

f.-

i.-

Restes de masos medievals

ii.-

Elements de pedra seca

Rellotges de sol

g.- Trulls
h.- Teules i rajoles amb inscripcions i dates
i.-

Tota mena de peces de ceràmica antiga, morters de pedra, piques de pedra, eines del
camp o de diferents oficis i armes antigues, mobiliari antic.

j.-

Arxius patrimonials

2.- S’estableix per a cadascun d’aquests elements llistats la categoria i nivell de protecció i les
actuacions permeses a l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
REF _Ref318704796 \h \* MERGEFORMAT ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
3.- En quant als elements de pedra seca s’incorpora a més un inventari dels elements coneguts
a l’ apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el
igen de la referencia.

Article 6 Qualitats dels elements
1.- Els béns inclosos en el Catàleg i que són, per tant, objectes patrimonials, poden tenir
diverses significacions o qualitats de major rellevància per les quals han estat inclosos en
aquest catàleg.
2.- Aquestes diverses qualitats es poden classificar en:
a.- Qualitat de rellevància arquitectònica
b.- Qualitat de rellevància paisatgística
c.-

Qualitat de rellevància històric - artística (memòria històrica)
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d.- Qualitat de rellevància memòria col·lectiva o cultural
e.- Qualitat de rellevància tipològica
f.-

Qualitat de rellevància arqueològica

3.- Aquests trets diferenciadors caracteritzen l’element en concret i es recullen en la fitxa de
Catàleg.

Article 7 Criteris d'intervenció generals
1.- Qualsevol intervenció en un edifici o element d’interès artístic i històric ha de respectar els
criteris següents:
a.- La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de
respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser
autoritzat I'ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació
del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.
b.- La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. En aquest
sentit, hi ha un valor que és comú a tots ells que és el valor de l'autenticitat. En atenció
a aquest valor no s'admeten els enderrocs dels objectes de protecció, adaptant els
processos i sistemes constructius a la seva permanència amb la protecció adequada
durant tota l'obra.
c.-

Tota proposta d'intervenció s'ha de justificar en I'estudi científic previ de les
característiques arquitectòniques, històriques, i arqueològiques del bé.

d.- S'han de conservar les característiques tipològiques
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé.

d'ordenació

espacial,

e.- És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en que
s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l'autenticitat
històrica.
f.-

És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del
bé o que I'eliminació en permeti una millor interpretació històrica i sempre que
prèviament la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural n’hagi informat la seva des
catalogació com a BCIN o BCIL. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin
d’ésser eliminades.

g.- És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes, aparells d'alarma i conduccions
aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o
privats que n’alterin la seva imatge externa.

Article 8 Formes d’intervenció
1.- Les formes d’actuació que poden realitzar-se a l’àmbit d’aquest Catàleg es tipifiquen de la
manera que es descriu a continuació. El tipus de intervenció haurà de ser degudament
incorporada, descrita i justificada en la sol·licitud d’Informe Previ i de Llicència d’Obres que
s’estableix com a procediment.
a.- Restauració: Es defineix Restauració, com el conjunt d’intervencions que tenen per
objectiu prolongar l’existència d’un bé, millorant les seves condicions físiques. S’inclou,
dins l’àmbit de la Restauració, els conceptes que tradicionalment s’han tractat de
manera separada com els de Manteniment, Consolidació i Restauració. La restauració
és, doncs, aquella intervenció física que té per objecte les obres de:
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i.-

Manteniment per tal de conservar l’element protegit en condicions de salubritat i
ornat, sense alterar la seva estructura i distribució ni ocultar o modificar valors
constructius o morfològics. Es consideren d’aquest tipus, les reparacions
eventuals de tots aquells elements que estiguin en mal estat o hagin deixat de
complir la seva funció (cobertes, baixants, instal.lacions sanitàries, etc.) i les
obres d’estricte manteniment (arrebossats, pintats, neteges de façana, etc.).

ii.-

Consolidació, per tal de reforçar o substituir elements deteriorats, a fi
d’assegurar l’estabilitat i seguretat de l’edifici i el manteniment de les seves
condicions bàsiques d’ús, amb possibles modificacions menors de la seva
estructura.

iii.- Les obres pròpiament dites de Restauració, per tal de restituir un bé catalogat o
parts d’aquest, a les seves condicions o estat original, comprenent a més, obres
de consolidació o demolició parcial, justificades per la restauració, tot fent una
lectura històrica de les diverses etapes de l’element.
b.- Rehabilitació: El present Pla defineix Rehabilitació com el conjunt de intervencions
físiques que tenen per objectiu l’adequació, millora o actualització de les condicions
d’habitabilitat, amb el manteniment de les característiques tipològiques de l’element, tot
i incorporar nous possibles usos. Inclou els conceptes de Modernització, de
Reutilització i Reestructuració:
i.-

Modernització: Millora de les condicions d’habitabilitat d’un edifici o d’una part
dels seus locals, mitjançant la substitució o modernització de les seves
instal·lacions, i, fins i tot, la redistribució del seu espai interior, tot mantenint les
seves característiques morfològiques.

ii.-

Reutilització: Adequació del bé protegit a uns usos més actuals i/o a les
necessitats col·lectives. Destinació del bé a un altre ús, que en faci viable el
manteniment i la gestió de l’element.

iii.- Reestructuració: Transformació a adequació de l’espai interior de l’edificació,
afectant als elements estructurals, causant alteracions en la seva morfologia. La
reestructuració pot ser total o parcial, en funció del nivell d’afectació i buidat del
seu interior, però, en tot cas, no afecta les façanes.
c.-

Deconstrucció: Es defineix Deconstrucció, com les intervencions físiques d’enderroc i
demolició o substitució, total o parcial, de les edificacions catalogades on es contempli
aquesta possibilitat. Prèviament es procedirà a la documentació exhaustiva de
l’element sobre el que s’actua.

d.- Obra nova: Es defineix Obra Nova com les intervencions físiques que tenen per
objecte les construccions de nova planta, sobre solars buits existents dins de peces
considerades com a béns patrimonials o adjacents a peces catalogades, quan la seva
fitxa així ho estableixi. També es consideren Obra Nova, les noves edificacions que es
construeixin sobre els solars que puguin resultar com a conseqüència de l’enderroc
d’edificacions, conforme a la normativa d’aquest Pla.
e.- Ampliació: Es defineix com Ampliació, aquelles intervencions físiques que tenen per
objecte incrementar el volum construït d’un bé catalogat dins d’una parcel—la o
l’ocupació en planta a partir d’edificacions existents.
f.-

Desplaçament: Es defineix com Desplaçament, aquelles intervencions físiques que
tenen per objecte relocalitzar elements urbans que, pel seu interès cal conservar,
preferentment, a prop de la seva localització original.

g.- Reconstrucció: Es defineix com Reconstrucció, aquelles intervencions físiques, que
tenen per objecte la reposició total o parcial d’un element concret o d’un edifici
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preexistent en el mateix lloc, reproduint les seves característiques morfològiques,
mitjançant la reproducció del bé original
h.- Intervenció arqueològica: Actualment, la intervenció arqueològica no només abasta
l’estudi de les restes del subsòl, sinó també de les obres d’arquitectura o d’enginyeria,
amb valors històrics, construïdes per damunt de la cota zero que són susceptibles de
ser analitzades segons una metodologia arqueològica: estudi dels paraments, anàlisi
de les fases constructives, estudi i determinació de la funció dels espais construïts,
documentació i inventariat dels elements decoratius (pintures, esgrafiats, enrajolats,
etc.), etc. Aquesta arqueologia del volum edificat implica un estudi de tipus
interdisciplinari, en el qual cal que hi participin, a més dels arqueòlegs, arquitectes,
historiadors de l’art i documentalistes, conservadors-restauradors, etc.
2.- Les intervencions en els jaciments arqueològics poden ser:
a.- Intervenció arqueològica
És aquella actuació d’estudi d’un terreny que s’efectua seguint la metodologia
arqueològica. És realitzada per tècnics competents (arqueòlegs) prèvia autorització
expressa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En funció del seu
abast, i segons el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, les
intervencions arqueològiques es classifiquen en:
i.-

Excavacions: Remocions en la superfície, en el subsòl o en medis subaquàtics
amb la finalitat de descobrir i investigar sistemàticament tota classe de restes
arqueològiques o paleontològiques.

ii.-

Prospeccions: Són les exploracions superficials, del subsòl o en medis
subaquàtics, sense remoció de terrenys i amb recollida o no de materials
arqueològics o paleontològics, dirigides a la localització i l’estudi de dades per la
detecció de vestigis.

iii.- Controls: Són les tasques de vigilància i, en determinats casos, de coordinació
d’obres o treballs que puguin afectar restes arqueològiques o paleontològiques,
incloses les neteges dels jaciments.
iv.- Mostrejos: Són les extraccions de mostres que poden incloure remoció de
terreny o recollida de materials.
v.-

Documentació gràfica i plàstica: Són intervencions dirigides a l’obtenció
d’informació gràfica de jaciments arqueològics o paleontològics.

vi.- Consolidació, restauració i adequació: són les intervencions que tenen per
objecte la conservació i manteniment o l’adequació per a la visita pública dels
jaciments arqueològics o paleontològics.
b.- Intervenció de conservació-restauració
És aquella actuació, fonamentada en uns criteris científics, que consisteix en el
tractament dels elements materials degradats que formen part dels jaciments
arqueològics, amb l’objectiu d’assegurar la conservació i millorar la llegibilitat. És
realitzada per tècnics competents (conservadors-restauradors de béns culturals). Són
intervencions de conservació-restauració: la neteja, la consolidació (amb mètodes físics
o amb productes químics), la fixació, la reintegració i la protecció superficial, entre
d’altres.
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Article 9 Condicions de les llicències per a obres de reparacions menors o de conservació i
manteniment
1.- A la documentació necessària, d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o les
ordenances d'aplicació que corresponguin, per a I'obtenció de llicència d'obres en aquelles
obres de reparacions menors o de conservació i manteniment que afectin I'edifici o bé
catalogat, s'adjuntaran els següents documents addicionals:
a.- Fotografia actual de la façana o bé catalogat.
b.- Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin entendre perfectament la
solució constructiva amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva
relació amb el conjunt de la façana.

Article 10 Condicions de les llicències per a obres de reforma i gran reparació
1.- A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances d'aplicació que
corresponguin, per a I'obtenció de llicència d’obres en les obres majors que afectin I'edifici o
bé catalogat s’adjuntaran els següents documents addicionals:
a.- fotografia actual de la façana o bé catalogat.
b.- plànols d’estat actual i de proposta a escala 1/50.
c.-

plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin entendre perfectament la
solució constructiva amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva
relació amb el conjunt de la façana.

d.- En quant als terrenys, i/o elements en els que s’estableix un nivell de protecció d’estudi
d’entorns s’ haurà d’incorporar :
i.-

Un estudi historicoarquitectònic de l’edifici

ii.-

Estudis de paraments

Article 11 Aprovació de les actuacions en elements catalogats
1.- L’acte de concessió de llicència municipal és un acte reglat, que té caràcter municipal. Com
a mesura prèvia a l’atorgament de llicència d’obres i per tal d’assegurar la protecció del
patrimoni cultural constituït pels elements que pertanyen al "Catàleg de béns protegits" del
municipi de Boadella i Les Escaules, caldrà comptar amb l’ informe favorable dels
organismes competents, en funció de la disposició de les característiques de la qualificació
del tipus de béns i de les indicacions establertes a les fitxes corresponents per a cada
element.
2.- Béns catalogats:
a.- BCIN: La Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del
Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya.
b.- BCIL: La Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del
Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya si l’actuació comporta la
descatalogació total o parcial de bé
c.-

Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU): Els serveis tècnics de
l’ajuntament de Boadella i Les Escaules

d.- En cas de jaciments arqueològics o àrees d’expectativa arqueològica, cal sol·licitar
l’informe previ del Departament de Cultura.
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3.- Les obres menors podran obtenir llicència municipal, sense l' informe previ de les
comissions corresponents, si acompleixen allò establert a aquesta Normativa.

Article 12 Àmbits de protecció
1.- Fan referència a aquells immobles i a aquelles parts dels elements catalogats que són
objecte de protecció per la seva significació tipològica, històrica o artística.
2.- Es determinen dos àmbits generals de protecció:
a.- Exterior.
b.- Interior.
3.- En l’àmbit de protecció es precisen i defineixen els aspectes següents:
a.- Exterior:
i.-

Volum general: Constitueix la geometria espacial de l’element, és a dir, els seus
límits físics exteriors.

ii.-

Coberta: Superfície de cobriment superior de l’element, amb la seva morfologia,
materials i cromatisme.

iii.- Façanes: Plans verticals que limiten el volum exterior de l’element.
iv.- Patis o jardins: Espais no edificats, amb arbrat o sense, situats al voltant de
l’element o, en el cas d’un edifici entre mitgeres, a la part posterior.
b.- Interior:
i.-

Interior: Fa referència, fonamentalment, als espais d’ús comunitari (vestíbuls,
escales) i a estances que conservin els trets espacials i artístics originats, com
ara pintures murals, sostres, paviments, etc.

ii.-

Estructura funcional: Fa referència a la composició arquitectònica en planta i
secció de l’element i a la distribució horitzontal i vertical.

iii.- Estructura portant: Són tots els elements constructius necessaris per garantir
l’estabilitat de l’element

Article 13 Règim general de les actuacions
1.- En els elements catalogats es podran realitzar obres de conservació o reestructuració,
consolidació, restauració, reforma, realçament i ampliació, establerts en l’article següent,
sempre i quan:
a.- no s’alteri l’aspecte de les parts protegides, segons els àmbits de protecció, definits en
les Fitxes.
b.- s’apliquin les tècniques constructives tradicionals emprades en la construcció original
de l’element, i s’utilitzin materials, textures i colors, d’acord amb les preexistències de
l’element originat.
2.- En casos excepcionals es permetran modificacions puntuals de fes parts protegides, sempre
i quan es justifiquin expressament: per la seva necessitat en funció de la conservació,
rehabilitació o reutilització de l’edifici, o bé en funció d’anàlisis històriques o arqueològiques
de l’element, que s’hauran de justificar documentalment.
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Article 14 Propostes d’actuació
1.- Per a cada element catalogat s’indica, a la seva Fitxa, el tipus d’actuació proposat, segons
les definicions establertes en l’Article 8 .
2.- Les propostes d’actuació fan referència a aquelles obres que, un cop garantida la
permanència del bé catalogat, siguin aconsellables per tal de millorar les característiques
actuals de I' immoble i del seu entorn. També comprèn les intervencions encaminades a
adaptar o a condicionar l’edifici a noves activitats, és a dir, a la seva reutilització, o
intervencions per adaptar els edificis a les noves normatives funcionals.
3.- Aquestes propostes d’actuació tenen caràcter optatiu.

Article 15 Actuacions sobre l’ús i activitats o instal·lacions
1.- En els elements relacionats en aquesta Normativa, es podran autoritzar usos i activitats que
siguin compatibles amb el seu àmbit de protecció o amb les característiques funcionals.
2.- Podran realitzar-se aquelles obres que, sense suposar demèrit en l’edifici o element,
possibilitin l’adaptació, condicionament o reutilització per a usos, activitats o instal·lacions
que siguin compatibles amb les seves característiques i tendeixin a facilitar la seva
conservació.
3.- Els expedients de llicències d’activitats en edificis o elements d’interès, de nova planta o
ampliació, traspàs o modificació, hauran de contenir documentació especial que justifiqui
que l’activitat no afecta els nivells protegits o les característiques físiques i funcionals.

Article 16 Consideracions sobre l’activitat o l’ús
1.- En els elements catalogats s’admet qualsevol activitat o ús permès pel POUM per a la seva
qualificació urbanística, sempre que no s’hagi especificat alguna restricció a la Fitxa
corresponent.
2.- L' Ajuntament podrà obligar als propietaris dels elements catalogats en desús a lliurar
informació, en la qual es justificarà aquesta situació i s’indicarà l’estat de conservació de
l’element.

Article 17 Materials permesos en edificis de conservació obligatòria
1.- Els materials permesos en els edificis catalogats són els següents:
a.- Parament de façana:
i.-

En edificis amb paraments de pedra, es conservarà aquest material.

ii.-

En edificis amb façanes revestides, es realitzaran arrebossats i pintats amb
pintures de silicats o estucats sintètics o a la calç amb pigments naturals.

iii.- En el pla de façana i dins de les obertures de planta baixa s’admeten
revestiments de pedra calcària, sorrenca o granítica sense polir, sempre en
harmonia amb el conjunt.
b.- Color:
i.-
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ii.-

Expressament, no s’admeten com a color de tractament generalitzat: el negre, ni
les tonalitats bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en casos molt justificats per
consideracions plàstiques.

iii.- Els detalls, veles i rètols, podran ser de color lliure, mentre mantinguin la
integració cromàtica en el conjunt de la façana.
c.-

Ràfecs, encerclats i motllures:
i.-

Es restauraran els existents amb el tractament original. En cas que siguin
revestits, ho podran ser amb arrebossat pintat amb pintura de silicats o amb
estuc de calç amb pigments naturals.

d.- Sòcols:
i.-

Es restauraran els sòcols existents. En edificis amb paraments de façana
revestits, el sòcol podrà ser del mateix revestiment que la resta de la façana o de
pedra calcària, acabada a tall de serra o a buixarda.

e.- Àmbits i llindes de finestra i coronaments de façana:
i.f.-

Només es permet la restauració d’aquests elements amb el mateix material que
tenien originàriament.

Balcons:
i.-

Es restauraran els balcons existents amb els mateixos materials de lloses i
baranes que tenien originàriament.

g.- Fusteria i portam:
i.-

Seran de fusta pintada amb el color originari.

ii.-

La forma i repartiment dels fulls serà igual que les fusteries originals de l’edifici.

iii.- Els vidres de les finestres, balconeres, galeries i portes seran obligatòriament
transparents o bé rentats a l’àcid. En el cas de vitralls emplomats, es restauraran
els originals.
h.- Reixes de finestres:
i.i.-

Baixants:
i.-

j.-

En la restauració o reposició de baixants s'admet la col·locació de tubs de coure,
zenc negre i fosa.

Persianes:
i.-

k.-

Es restauraran les existents o es reposaran iguals que les originals, quan es
tingui coneixement de com eren.

Les persianes podran ser enrotllables amb corda, tipus mallorquí, de fusta
pintada, o de llibret de fusta pintada, sempre que existeixin o hagin existit
originàriament a l’edifici.

Xemeneies:
i.-
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Preferentment s’utilitzaran les xemeneies originals de l’edifici. En cas que no en
tingui o que en necessiti una en una situació que faci impossible aquesta
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CAPÍTOL II Categories i nivells de protecció
Article 18 Categories de protecció
1.- Les categories de protecció venen definides per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
de 30 de setembre de 1993 :
a.- Béns Culturals d' interès Nacional (BCIN). Béns culturals declarats d’interès nacional,
de rellevància per Catalunya.
b.- Béns Culturals d’interès Local (BCIL). Béns immobles catalogats d’interès local, també
integrants del patrimoni cultural català, que han de quedar inclosos en el catàleg del
Patrimoni Cultural Català i llur significació i importància no posseeixen les condicions
pròpies dels béns culturals d’interès nacional, encara que amb rellevància pel que fa a
la població.
c.-

Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU): Els béns immobles
catalogats d’interès municipal que sense complir les condicions dels anteriors, no
havent estat objecte de declaració ni de catalogació, reuneixen valors historicoartístics,
estètics o tradicionals a considerar com a rellevants a nivell municipal.

2.- El Catàleg conté una fitxa per a cada un dels béns/conjunts catalogats en la que
s’especifiquen les dades de localització, descripció urbanística, usos, estat de
conservació/estat actual, valoració i nivell de protecció. De forma detallada, també es
relacionen quines són parts protegides de I'edifici o element (si no ho són en la seva
totalitat) en funció del nivell de protecció establert, en el cas dels conjunts la fitxa remet a
l’article de la normativa del POUM que regula per mig de la clau els conjunts.
3.- El Catàleg regula de forma genèrica atesa la seva tipologia una sèrie d’elements a l’apartat
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de
referencia.

Article 19 Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
1.- Boadella i Les Escaules conta amb tres BCIN :
nº element
fitxa Nom element

Categoria
protecció

1-01 Castell de les Escaules

BCIN

2-01 Castell palau de Boadella

BCIN

2-02 Restes de les muralles de Boadella

BCIN

2.- Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) es subjectaran al que preveu l'art. 34.1, 35 i 36
de la Llei 9/1993 (règim aplicable als béns immobles d’interès nacional).

Article 20 Bens Culturals d’Interès Local (BCIL)
1.- Es proposa la consideració de BCIL dels següents elements. Atesa la importància de les
infraestructures hidràuliques al municipi s’hi estableix una categoria de protecció de BCIL a
totes elles. Es considera BCIL també degut a la seva singularitat el Pou de Glaç i les
esglésies Parroquials de cadascun dels nuclis urbans atesa la seva importància històrica :
nº element
fitxa Nom element
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1-02 Central dels Pilans de can Manso/central dels Pilans de Boadella

BCIL

1-03 Central vella del mas Forniol/Central d'en Grida del mas Forniol

BCIL

1-04 Comporta i canal del colze de la Muga

BCIL

1-05 Molí de Can Grida o Central de Can Mir

BCIL

1-06 Molí d’en Miró/can Salellas

BCIL

1-07 Molí de can borràs
Molí del castell/molí d’en Marcè/central hidroelèctrica del molí/la
1-08
central del molí
1-09 Pou de glaç de la Caula

BCIL

1-10 Conjunt medieval del Molí de les Puces

BCIL

1-11 Molí de les puces

BCIL

1-12 Molí submergit de Can Ribas

BCIL

1-13 Molinot dels moros

BCIL

1-14 La molina

BCIL

1-15 Molí d'en Caixàs

BCIL

2-03 Església Parroquial de Santa Cecilia

BCIL

3-01 Església de sant Martí

BCIL

BCIL
BCIL

2.- Es consideren Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) qualsevol element relacionat amb les
infraestructures hidràuliques, tot i no estar identificat individualment en una fitxa.
3.- La incorporació de futurs béns d’interès local es tramitarà pel procediment establert a la Llei
9/1993 del patrimoni cultural català.
4.- La declaració d'un bé cultural es pot deixar sense efecte pel procediment establert a la Llei
9/1993.
5.- En els BCIL es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei 9/1993 permet amb les
següents precisions :
a.- no s'admeten les intervencions de reestructuració que afectin als elements que
configuren l'estructura tipològica de I'edificació, més enllà de la necessària en raó a
intervencions de rehabilitació; només s'admeten les de reconstrucció en els casos en
que s'utilitzin parts originals i aquelles altres parts que estiguin suficientment
documentades, evitant interpretacions mimètiques de la resta.
b.- Es pot realitzar ampliació, quan les característiques de la parcel·la ho permetin, d'acord
amb la normativa urbanística, sense afectar els valors protegits, si no consta una
prohibició específica a la fitxa de protecció corresponent.
c.-

No es pot procedir a la demolició si no és de les parts que comportin la degradació del
bé o que I' eliminació permeti una millor protecció dels valors que justifiquen la
declaració de BCIL i sempre que prèviament la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural n’hagi informat la seva des catalogació.

Article 21 Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU):
1.- Es consideren Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU) la resta d'edificis i
elements que formen part del Catàleg i no queden inclosos en la categoria de Béns
Culturals d’Interès Nacional (BCIN) ni en la de Bens Culturals d’Interès Local (BCIL) els
elements inclosos en l’ ―Inventari del patrimoni cultural immoble de Catalunya‖ de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, així com aquells elements no inclosos a cap inventari que
tenen rellevància pel seu valor arquitectònic, històric o cultural.
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nº element

Categoria

fitxa Nom element

Maig 2013

protecció

1-16 Can Bartrolí

BPU

1-17 Can Marcè/Can Mai Plou

BPU

1-18 Pont de les Escaules

BPU

1-19 Fàbrica de ciment de can pagès

BPU

1-20 Àrea d'expectativa arqueològica La Caula-Castell

BPU

1-21 Caula I, la

BPU

1-22 Caula II, la

BPU

1-23 Cavorca cristiana

BPU

1-24 Cavorca II, la

BPU

1-25 Cavorca III, la

BPU

1-26 Cova de les tres creus

BPU

1-27 Cova de les tres creus II bis

BPU

1-28 Cova del castell

BPU

1-29 Antiga església de Sant Martí

BPU

1-30 Pla de davant

BPU

1-31 Pla del cementiri

BPU

1-32 Puig de la torre

BPU

2-04 Nucli antic de Boadella d’Empordà

BPU

2-05 Cal gavatx (antigament Can Juglà)

BPU

2-06 Can serra/casa Rotllan

BPU

2-07 Carrer empedrat/empedrat de rierencs

BPU

2-08 Cal Gavatxó/Can Ribes/Casa al carrer de la processó, 14

BPU

2-09 Casa al carrer de la processó, 4

BPU

2-10 Can Casademont (antigament Mas Vila)

BPU

2-11 Casal de Can Felip /Castell petit

BPU

2-12 Antiga rectoria

BPU

2-13 Cementiri municipal

BPU

2-14 Les escoles/Ceip santa Cecilia

BPU

2-15 Societat la caritat

BPU

3-02 Nucli antic Escaules

BPU

3-03 Antigues escoles - dispensari

BPU

3-04 Casa Cremada

BPU
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3-05 Molí de baix

BPU

3-06 Pont del carrer d’amunt

BPU

3-07 Portal del carrer d’amunt

BPU

3-08 Societat unió escaulenca

BPU

3-09 Travessia del carrer de l’oli

BPU

3-10 Edifici de l'antiga rectoria

BPU

2.- Es consideren Altres Béns integrants del Patrimoni Cultural Català (BPU), tot i no estar
identificats individualment en una fitxa:
Categoria
Nom element

protecció

Els elements relacionats amb l’arquitectura industrial : Molins, forns i fàbriques de
ciment, forns de teules i rajoles, mines de metalls.

BPU

Búnquers de la guerra Civil : 3 o 4 forats cova excavats a la muntanya de la
Portella, 1 cova-forat al Horts dela Coromina, 2 coves-forat a la finca de Vinya Gran

BPU

Restes de masos medievals: termes del Mas Benet, Mas Lluís, Mas Bartolí, Mas
d’en Perxés o d´en Forniol, Mas Marcè i Mas Joer i en llocs indeterminats del
terme, atès que es coneix la seva existència però no la seva ubicació

BPU

Elements de pedra seca

BPU

Rellotges de sol

BPU

Trulls

BPU

Teules i rajoles amb inscripcions i dates

BPU

Tota mena de peces de ceràmica antiga, morters de pedra, piques de pedra, eines
del camp o de diferents oficis i armes antigues, mobiliari antic.

BPU

Patrimoni paleogràfic

BPU

3.- En aquests elements catalogats com a BPU, podran autoritzar-se obres de conservació,
millora i adequació sempre que no alterin els valors que han motivat llur catalogació, d'acord
amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les fitxes del Catàleg.
4.- En els BPU es poden realitzar les obres i actuacions amb les següents precisions:
a.- no es podran realitzar obres de nova planta i substitució.
b.- no s'admeten les intervencions de reestructuració que afectin als elements que
configuren l'estructura tipològica de I'edificació, més enllà de la necessària en raó a
intervencions de rehabilitació; només s'admeten les de reconstrucció en els casos en
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que s'utilitzin parts originals i aquelles altres parts que estiguin suficientment
documentades, evitant interpretacions mimètiques de la resta.
c.-

Es pot realitzar ampliació, quan les característiques de la parcel·la ho permetin, d'acord
amb la normativa urbanística, sense afectar els valors protegits.

d.- No es pot procedir a la demolició si no és de les parts que comportin la degradació del
bé o que I' eliminació permeti una millor protecció dels valors que justifiquen la
declaració de BPU.
e.- Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecció
relacionats en les fitxes, sempre que s'incorpori un informe favorable de la Comissió de
Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
5.- En els projectes d'obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els
elements i parts de I' edifici on s'intervingui, i es tindrà cura que aquests s'adeqüin a les
característiques tipològiques originals.

Article 22 Nivells de protecció
1.- Les determinacions específiques del catàleg complementen el règim de protecció contingut
a la Llei del Patrimoni Cultural Català.
2.- Els béns individuals poden quedar protegits en els següents nivells de protecció:
a.- Protecció integral: Protecció de reconeixement total del bé catalogat. S’aplica al Bé
catalogat del qual en destaca la seva singularitat, amb rellevància arquitectònica,
paisatgística, historicoartística i/o tipològica.
La definició de l’àmbit propi de cada bé catalogat i la seva intervenció es determina a la
fitxa de cadascun d’ells, acceptant-s’hi, en general, intervencions de restauració i
rehabilitació, sempre que mantinguin els valors del bé catalogat.
b.- Protecció parcial: Protecció de reconeixement parcial del bé catalogat, entenent per
parcial aquella part o parts concretes del bé (façana, coberta, dependències interiors,
envolvent, sistemes constructius...).
S’aplica al Bé catalogat del qual en destaca una part pel seu valor arquitectònic,
històrico – artístic i /o tipològic.
Es diferencien bàsicament tres tipus:
i.-

parcial de volumetria: protecció que recull l’envolvent del bé atenent
principalment al seu valor paisatgístic.

ii.-

parcial puntual o de façana: protecció que recull façanes i/o elements
arquitectònics que s’hi emplacen (constructius, ornamentals,...)
La definició de l’àmbit propi de cada bé catalogat i la seva intervenció es
determina a la fitxa de cadascun d’ells, acceptant-s’hi, en general, intervencions
de restauració, rehabilitació, ampliació i reconstrucció, sempre que mantinguin
els valors del bé catalogat.

a.- Tipològica
Edificis o altres elements catalogats, el valor dels quals resideix principalment en la
seva estructura tipològica. Aquesta estructura en el cas d'edificis, queda reflectida
exteriorment en les façanes i el volum, i interiorment la disposició dels elements
comuns (vestíbul, caixa d’escala, estructura, etc.) que son les parts protegides, essent
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susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin i revaloritzin
els elements protegits.
S’inclouen tots aquells elements relacionats amb les infraestructures hidràuliques.
b.- Protecció ambiental
Correspon a aquelles zones protegides a les normes anteriors com a Nivell 3 : Fronts
protegits. (FP). Zones concretes en què el procés d’intervenció en les edificacions
existents o en les de nova planta, hauran de respectar els models tipològics que es
regulen, de manera que es garanteixi la protecció dels elements d’arquitectura
tradicional . S’estableix una subclau específica, clau 1a, per tal de regular aquesta
zona. Es defineixen els paràmetres al volum Normes Urbanístiques.
c.-

Protecció documental
Protecció que permeti mantenir la seva memòria històrica. S’aplica al Bé catalogat del
qual en destaca el seu valor cultural.
La definició de l’àmbit propi de cada bé catalogat i la seva intervenció es determina a la
fitxa de cadascun d’ells, acceptant-s’hi, en general, intervencions de restauració,
rehabilitació, ampliació, deconstrucció, obra nova, ampliació, desplaçament i
reconstrucció sempre que es mantingui la memòria dels valors del bé catalogat.

d.- Preservació d’entorns
S’estableix aquesta protecció al voltant dels jaciments arqueològics . Es refereix als
entorns amb valor arqueològic que han presentat evidències de constituir un jaciment
efectiu, recollint entre els jaciments que formen part de l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya. També es refereix els entorns amb valor paisatgístic o
natural la preservació del qual implica el manteniment de les seves característiques
globals, i no la conservació literal dels elements.
e.- Estudi d’entorns
Aquest nivell de protecció s’aplica al voltant de les àrees d’expectativa arqueològica,
entorns en els que hi ha possibilitats documentades de que constitueixin un jaciment
arqueològic, i que per tant s’han d’estudiar prèviament a l’autorització de qualsevol
intervenció.
3.- En cada fitxa de protecció s’especifica el tipus de intervenció permesa segons els nivells de
protecció fixats.

Article 23 Protecció integral
Aquest tipus de protecció implica una preservació íntegra del bé que s’ha de protegir.
-

-

-

Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums.
Excepcionalment, es permetran augments de volum per aconseguir condicions
d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que la catalogació impedeixi realitzar aquests
condicionaments a l’interior de l’edifici. També, amb el mateix caràcter i la mateixa
tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels volums existents justificats per una
millor interpretació històrica, amb informe favorable del Departament de Cultura.
Façanes: No podran modificar-se les obertures de façanes excepte quan les obres
obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica. Prèviament a la restauració
de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar
materials, textures i cromatismes originals.
Interior: No podrà alterar-se la distribució bàsica ni l'aspecte interior, excepte quan les
obres obeeixin a una raonada millora de la interpretació històrica.
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Es permeten les següents formes d'actuació:
-

-

Consolidació: tota iniciativa que contribueixi a esmenar aquells elements bàsics o usos
de l'edifici que es considerin punts dèbils o usos conflictius capaços d'afectar la seva
permanència o durabilitat. Aquestes iniciatives no podran suposar l'alteració del caràcter
de l'edifici.
Conservació: tota iniciativa que contribueixi a impedir la degradació de l'estat original de
l'edifici i dels seus elements bàsics.
Restauració: tota iniciativa per a retornar l'edifici a l'estat original. S'entén per estat
original el del moment en què es generà la morfologia que motivà la seva catalogació.
Les actuacions de restauració no suposaran aportacions de reinvenció o nou disseny.

Eventualment i amb informe favorable del Departament de Cultura, s'admetran intervencions que
englobin aquells elements d’un valor elevat que, a causa del seu deteriorament, requereixin
obres d’una certa entitat per assegurar-ne la permanència o el retorn a un estat original desitjat.
També s'admetrà la intervenció en aquells elements que, tot i que mereixen una protecció
integral, posseeixen annexos no protegits o amb un nivell de protecció menor on es poden dur a
terme obres de més entitat per a la continuïtat de seu ús.

Article 24 Protecció parcial
-

-

-

Volumetria : No es permetran les modificacions formals de les façanes exteriors de
l'edifici. Si el nombre de plantes de l'edifici es inferior al nombre de plantes permès per la
normativa urbanística, es permetrà l’augment de l’alçada de l’edifici per adaptar-lo a
l’alçada reguladora, retranquejant el pla de façana de la remunta un mínim, de 4 metres
respecte a la façana catalogada. La remunta tindrà una alçada màxima de 3 metres
respecte a la cara superior del sostre de l' edifici catalogat. En cas que l'element
catalogat estigui inclòs en un conjunt històric, la fitxa del conjunt pot modificar la
regulació de les possibles remuntes.
Façanes: Es permeten les reparacions, reconstruccions i rehabilitacions de les parts
exteriors malmeses. Es permet l’obertura de nous buits per recuperar l’estructura original
de l’edifici, o del moment històric que genera la catalogació. Aquests nous buits hauran
de respectar els criteris compositius originals. Prèviament a la restauració de les façanes
es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels paraments per determinar materials, textures i
cromatismes originals
Elements puntuals: Aquest tipus de protecció afecta a elements puntuals dins
d’estructures edificatòries majors. Implica la preservació íntegra del bé que s’ha de
protegir. Les actuacions de restauració no suposaran aportacions de reinvenció o nou
disseny. Les formes d’actuació seran les mateixes que en el cas de la protecció integral:
consolidació, conservació i restauració. Qualsevol element de pedra que pugui aparèixer
en façana pot quedar subjecte a aquest nivell de protecció.

Article 25 Protecció Tipològica
Aquest tipus de protecció s’aplica a aquells casos diferents dels anteriors on es permet l’execució
d’obres sempre que es garanteixi la conservació íntegra de les seves parts essencials. Es
permetran les obres de rehabilitació que mantinguin les característiques tipològiques,
estructurals i funcionals de l'edifici que són en general: la volumetria, les façanes, els elements
comuns i l'estructura.
-

Volumetria: No s’admeten modificacions del volum ni la creació de nous volums.
Excepcionalment, complint els paràmetres establerts pel POUM es permetran augments
del volum catalogat per aconseguir condicions d’habitabilitat o accessibilitat, sempre que
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-

-

-

la catalogació impedeixi realitzar aquests condicionaments a l’interior de l’edifici. També
amb el mateix caràcter i la mateixa tramitació excepcional, s’admetran modificacions dels
volums existents justificats per una millor interpretació històrica.
Façanes: Es permetran les modificacions de façanes sempre que les intervencions no
pertorbin els criteris compositius originals i que la fitxa no ho prohibeixi explícitament.
Prèviament a la restauració de les façanes es farà l’estudi cromàtic i estratigràfic dels
paraments per determinar materials, textures i cromatismes originals.
Interior: Les modificacions interiors respectaran, sempre que la fitxa no especifiqui altres
elements, l'estructura, les voltes de canya, les estances més destacades, els patis, les
escales i els elements decoratius significatius, En el cas de les masies i cases pairals
són: els rentamans de pedra, els forns de pa, els cendrers (grans recipients ceràmics
situats al costat del foc on es tirava la cendra per blanquejar), les llar de foc, les
obertures interiors de pedra, les voltes catalanes, els espiells, les columnes amb arcs de
pedra (sobretot als cellers), les premses de vi, trulls, els cups, molins, els festejadors de
les finestres.
En el cas de les infraestructures hidràuliques tota la maquinària relacionada amb el seu
funcionament.

Article 26 Protecció ambiental
La protecció ambiental es regularà d’acord amb la clau 1a. Els paràmetres reguladors d’aquesta
clau es determinen als articles 98, 99 i 100 de les Normes Urbanístiques d’aquest POUM .

Article 27 Protecció documental
Aquest tipus de protecció afecta a elements arquitectònics on l’interès radica en altres aspectes
diferents a l’arquitectònic, com pot ser, l’històric o el social. Quan el deteriorament d'un element
catalogat faci inviable la seva recuperació l’ajuntament pot sol·licitar al Departament de Cultura la
modificació de la catalogació per adaptar-la a aquest nivell, seguint els tràmits necessaris segons
el seu règim jurídic.

Article 28 Preservació d’entorns
1.- S’estableix aquest nivell de protecció al voltant dels jaciments arqueològics recollits en
aquest catàleg i tots aquells jaciments coneguts documentalment amb una ubicació exacta.
2.- Es delimita aquest espai a cada fitxa de manera individual, que normalment correspon a un
radi de 50 metres, sempre i quan no es pugui delimitar com a protecció d’entorns la parcel·la
o part de la parcel·la on està contingut l’element.
3.- En aquests espais només s’autoritzarà aquelles obres que garanteixin l’absoluta
compatibilitat amb la protecció del bé, en el ben entès que tota llicència d’obres requerirà
l’aprovació dels Serveis Territorials del Departament de Cultura.

Article 29 Estudi d’entorns
1.- Aquest nivell de protecció s’aplica
a.- als entorns en els que hi ha possibilitats documentades de que constitueixin un
jaciment arqueològic, és a dir àrees d’expectativa arqueològica, i que per tant s’han
d’estudiar prèviament a l’autorització de qualsevol intervenció
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b.- als terrenys i/o elements susceptibles de ser estudiats arqueològicament, que no tenen
a veure només amb el subsòl.
2.- Es delimita l’estudi d’entorns a cada fitxa de manera individual, que normalment correspon a
un radi de 50 metres, sempre i quan no es pugui delimitar la parcel·la o part de la parcel·la
on està contingut l’element.
3.- En les àrees d’expectativa arqueològica no s’autoritzarà cap obra o instal·lació en tant en
quant no s’hagi seguit el següent procediment:
a.- Realització d’obres que no impliquin treballs de pavimentació o moviments de terra sota
nivell de rasant:
En els terrenys on es vulguin realitzar obres que no impliquin treballs de pavimentació o
moviments de terres sota nivell de rasant els serveis tècnics municipals emetran
informe on es farà palesa aquesta no afectació del subsòl de les obres proposades.
b.- Realització d’obres que impliquin treballs de pavimentació o moviments de terra sota
nivell de rasant:
i.-

El promotor prèviament s’haurà de posar en contacte amb el Servei
d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal
de programar una intervenció arqueològica d'acord amb el que preveu el Decret
78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

ii.-

Per tal de garantir la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, el
Departament de Cultura ha d’autoritzar les obres o actuacions de promoció
pública o privada, siguin del tipus que siguin (urbanístiques, agrícoles, forestals,
extractives, d’infraestructures, etc.), i amb independència de si estan sotmeses
també a l’autorització d’altres òrgans o ens.

iii.- En els casos de projectes d’obres o actuacions subjectes a llicència municipal
que puguin afectar algun dels béns descrits a l’apartat ii.-, l’autorització del
Departament de Cultura l’ha de demanar l’ajuntament abans de concedir la
llicència. En els casos d’obres o actuacions no subjectes a llicència municipal,
l’autorització esmentada l’ha de sol·licitar l’òrgan o ens competent per aprovar el
projecte abans de l’aprovació. En qualsevol cas, amb la sol·licitud d’autorització
cal acompanyar, a més del projecte corresponent, un estudi sobre la seva
possible incidència en els béns arqueològics o paleontològics.
iv.- En el cas que aquests informes demostrin que el projecte no afecta cap resta
arqueològica, els serveis tècnics municipals emetran el corresponent informe que
no condicionarà la concessió de la llicència.
v.-

En el cas que els sondeigs resultin positius, però les característiques del solar no
permetin l’excavació en extensió, la Direcció General de Patrimoni Cultural
emetrà un informe sobre les condicions que hauran de regir la corresponent
llicència.

vi.- En el cas que aquests sondeigs resultin positius i les condicions del solar ho
permetin, es procedirà a l’excavació sota la direcció arqueològica.
vii.- El resultat de les intervencions arqueològiques podrà implicar la modificació del
projecte d’obres atès que preval la conservació del patrimoni cultural tal com
s’estableix a la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.
4.- En quant als terrenys i/o elements susceptibles de ser estudiats arqueològicament, que no
tenen a veure només amb el subsòl a la documentació de llicències d’obra hauran
d’incorporar :
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a.- Un estudi historicoarquitectònic de l’edifici
b.- Estudis de paraments

Article 30 Tramitació d’obres i planejament derivat que afecti a preservació i estudi d’entorns
1.- En la tramitació dels plans parcials, especials, projectes d’edificació i projectes
d’urbanització que afectin espais protegits amb els nivells de preservació d’entorns o estudi
d’entorns s’haurà d’incloure una proposta en la que es relacionen les mesures necessàries
per a la conservació, del patrimoni arqueològic possiblement afectat. En aquest sentit, la
memòria dels documents a tramitar haurà d’incloure:
a.- La delimitació de I' àmbit, i la informació actualitzada que es disposi sobre el jaciment o
la zona de protecció arqueològica.
b.- Un estudi historicoarquitectònic de l’edifici
c.-

Estudis de paraments

d.- Les mesures de protecció proposades
2.- El pla o el projecte es remetrà al Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya per a que I'informi.
3.- El document que es presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de
l’informe anterior, incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la
preservació del patrimoni arqueològic.

Article 31 Obligacions de conservació dels edificis
1.- Davant l’aparició de restes arqueològiques en el curs d’una obra de reforma, de
conservació o de nova construcció, el propietari queda obligat a comunicar-ho
immediatament als serveis tècnics municipals i, l’Ajuntament, al Departament de Cultura,
podent ser d’immediata aplicació els efectes suspensius de la llicència. En aquest supòsit,
l’Ajuntament podrà procedir a l’expropiació de la finca si el valor cultural de les troballes
arqueològiques ho aconsellés per causa d’utilitat pública, a criteri del Departament de
Cultura. L’Ajuntament podrà sol·licitar la col·laboració dels organismes competents d’acord
amb la legislació vigent sobre patrimoni cultural.

Article 32 Obligació de conservació dels elements existents al subsòl
1.- Les eventuals restes arqueològiques existents al subsòl no poden ser destruïdes. Davant
l’aparició fortuïta de materials o d’estructures arqueològiques, aquesta ha de ser notificada a
l’Ajuntament, el qual, previ informe redactat pel tècnic municipal en patrimoni, ho
comunicarà al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2.- Davant l’existència d’elements excavats al subsòl, com ara cups, cisternes, sitges o pous,
caldrà que siguin conservats, restant prohibida la seva destrucció o enrunament.
3.- Les construccions com esglésies, ermites, ponts, molins, cases i masies d’origen medieval i
el seu entorn, són susceptibles de contenir restes arqueològiques i per això, l’àmbit i l’entorn
d’aquestes construccions han de tenir la consideració d’àrees d’expectativa arqueològica.
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CAPÍTOL III Zones i espais patrimoni natural
Article 33 Objecte, contingut i interpretació
1.- L’objecte d’aquesta normativa específica per als espais/elements naturals inclosos dins el
Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístic és dotar-los d’una regulació específica que
n’asseguri la preservació a curt, mig i llarg termini.
2.- El contingut d’aquest document estableix les determinacions que regularan el conjunt de
béns naturals protegits, a més de les que els hi són atorgades per pertànyer a sòl no
urbanitzable.
3.- Aquesta normativa s’ha d’interpretar segons l’articulat que segueix, en relació amb el
context i amb subordinació a allò que disposen les normes urbanístiques del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Boadella i Les Escaules i del seu planejament derivat.

Article 34 Catàleg d’espais d’interès natural de Boadella i Les Escaules
Els espais inclosos en el Catàleg d’Espais d’Interès Natural de Boadella i Les Escaules estan
definits als plànols d’ordenació O.1, es tracta de diverses àrees del municipi que per les seves
característiques ambientals tenen uns valors ecològics que cal preservar.

Article 35 Objectius
1.- Els objectius genèrics fixats en la inclusió d’espais en el catàleg són:
a.- Garantir la protecció del sistema, al temps que consolidar i potenciar els seus valors
mediambientals.
b.- Relacionar els elements amb valor mediambiental amb els altres béns inclosos dins el
catàleg de béns protegits i que tenen valors arquitectònics i/o arqueològics.
c.-

Preservar les zones amb valors ecològics rellevants en el terme municipal de Boadella i
Les Escaules.

Article 36 Espais del catàleg
1.- Són els espais inclosos dins el Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de Boadella i Les
Escaules. El motiu d’inclusió d’aquests elements i espais dins un catàleg de bens és la de
donar coneixement i difusió de les seves característiques i valors més que la regulació, ja
que aquesta es fa des de la normativa.

Article 37 Identificació
1.- Identificats en el plànol d’ordenació O1. En el municipi de Boadella i Les Escaules existeixen
espais d’especial interès ecològic determinat a partir de la presència d’hàbitats i espècies
d’interès comunitari, el seu grau de protecció i conservació, el seu valor connector i la
presència d’espècies protegides. Al mateix temps aquests espais presenten un elevat valor
paisatgístic. A continuació es detallen els espais d’especial interès natural i paisatgístic
2.- A continuació s’inclouen les fitxes descriptives dels diferents espais d’interès ecològic
definits en motiu de la revisió del POUM.
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Article 38 Règim aplicable
1.- Tots els espais d’especial interès ecològic es troben regulats a la normativa del sòl no
urbanitzable per mig de les claus :

Article 39 Regulació d’usos
1.- A banda del que està regulat pel POUM de Boadella i Les Escaules, són incompatibles tots
aquells usos que impliquin una transformació en l’ús o en les característiques d’aquest sòl o
lesionin el valor específic que en cada espai natural es defineixi. Es prohibeix també, amb
caràcter general, qualsevol transformació d’aquests espais naturals que suposi la
desaparició dels elements amb interès mediambiental que el constitueixen (arbres,
vegetació...) així com l’alteració del sòl o la transformació del paisatge característic
d’aquests indrets.
2.- En la corresponent fitxa de cada espai s’inclouen les determinacions generals derivades de
la legislació sectorial vigent, així com les determinacions específiques per a cada espai
catalogat.
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TÍTOL III Promoció de la conservació i millora del patrimoni arquitectònic
i elements d’interès artístic i històric del municipi de Boadella i
Les Escaules.
Article 40 Promoció.
1.- L'Ajuntament de Boadella i Les Escaules promourà la conservació i millora del Patrimoni
Arquitectònic i els elements d’interès Artístic i Històric del Municipi de Boadella i Les
Escaules.

Article 41 Exempció de taxes per llicències d'obres.
1.- Les obres destinades a reparació, conservació o millora dels edificis o elements integrats en
el Catàleg podran estar exemptes de les taxes que, per aquest concepte, estableixen les
ordenances fiscals del municipi.
2.- Quan a més de les obres directament relacionades amb I'element a reparar, conservar o
millorar es realitzin altres obres dins del mateix edifici, caldrà separar, al projecte presentat,
el pressupost de cada una d'elles a efectes de I' exempció (que únicament es realitzarà
sobre les primeres).

Article 42 Subvencions per a la reparació i manteniment dels béns catalogats.
1.- L’Ajuntament podrà atorgar una subvenció sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres que es liquidi amb motiu de la reparació o manteniment dels béns catalogats, si
s’escau, a través d’una ordenança que ho reguli.
2.- L’Ajuntament podrà atorgar altres subvencions amb motiu de la reparació o manteniment
dels béns catalogats.

Article 43 Adquisicions i expropiacions
1.- L' Ajuntament, sense perjudici d’adoptar les mesures que procedeixi, podrà expropiar
edificis catalogats en els següents casos:
a.- Si els propietaris no realitzen les obres preceptives requerides per plans, normes o
projectes, d’acord amb l’article 110.1 del TR de la LU, DL 1/2010
b.- Per reiterat incompliment per part del propietari de les seves obligacions.
c.-

Quan estiguin en perill de destrucció o deteriorament, en els termes i circumstàncies
contemplats en aquesta normativa.

2.- També podran expropiar-se els Immobles que formin part de l’entorn d’edificis catalogats
que representin causa de risc o perjudici i puguin destruir o minvar la bellesa o seguretat de
l’element catalogat.

Article 44 Intervenció de l’Ajuntament en les actuacions particulars.
1.- L' Ajuntament podrà ordenar l’execució d’obres de conservació i/o adaptació d’activitat als
propietaris d’elements catalogats i dels seus entorns, quan el seu estat o ús posi en perill la
permanència o integritat de l’element catalogat. En aquest cas, les obres s’executaran a
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costa dels propietaris, d’acord amb l’article 197.4 del TR de la LU, DL 1/2010. EI cost de fes
obres no podrà ser superior al 50% del seu valor, fixat pel Departament de Cultura o el propi
Ajuntament.
2.- L' Ajuntament també podrà ordenar als propietaris d’elements catalogats l’execució d’obres
de restauració o realçament, d’acord amb allò establert a l’article 189.3 del Reglament de
Disciplina Urbanística. En aquest cas, els propietaris d’elements catalogats podran recavar
la cooperació tècnica i econòmica de l' Ajuntament, el qual la donarà dins dels seus límits
pressupostaris i del programa d’actuació, sempre i quan es demostri que l’obligació
imposada a la propietat supera l’àmbit de l’obligació genèrica de la conservació, segons
l’article 197.4 del TR de la LU, DL 1/2010.
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4. Plànol situació bens catalogats
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5. Fitxes patrimoni històric-artístic : elements
arquitectònics, arqueològics i conjunts urbans
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AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
CATÀLEG DE BENS PROTEGITS
Al sud-oest del nucli urbà de Les Escaules

LOCALITZACIÓ
ESTIL

Obra popular

SEGLE

XIV-XV

Inicial : Medieval/ Final : Modern

CRONOLOGIA
TIPOLOGIA

ANY

Monument històric/Jaciment arqueològic/Assentament
militar castell

USOS
ÚS ORIGINAL

Defensiu - Castell

ÚS ACTUAL

En desús

CASTELL DE LES ESCAULES
REGIM JURÍDIC

Privat

UTM

x:490263.38

1-01

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
y:4685395.52

REFERÈNCIA CADASTRAL 17032A005001300000BG
CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl no urbanitzable

AFECTACIÓ / RISCOS

Risc incendi alt

QUALIFICACIÓ SÒL

Clau 25.- Sòl de protecció especial interès
connector

PROTECCIÓ EXISTENT

BCIN / Registre BCIN : 555-MH

USOS PERMESOS
DESCRIPCIÓ GENERAL

ORTOFOTOMAPA

El castell se situa al cim d'un turó rocós situat al sud-oest de les Escaules.
Es tracta de les restes conservades de l'antic castell de les Escaules.
Recinte de planta més o menys trapezoïdal format per una torre i les
muralles que l'envoltaven. La torre és de planta circular i presenta uns deu
metres d'alçada conservada. Està distribuïda en diverses plantes i presenta
l'accés a l'interior a través d'una porta rectangular situada al costat nord-est
de l'estructura, a uns tres metres de distància del nivell del sòl. Aquesta
obertura conserva les pollegueres de pedra que aguantaven la porta. A la
part superior, la torre conserva les cartel•les que sostenien els quatre
matacans que remataven l'estructura, juntament amb el coronament
emmerletat original, el qual està actualment degradat. A l'interior, la torre
presenta una escala de pedra per accedir als diferents pisos, coberts en
origen amb voltes semiesfèriques. El recinte emmurallat està força
degradat, sobretot a les bandes de tramuntana i de llevant del recinte. Els
murs s'adapten al terreny rocós i inestable del turó i presenten espitlleres
obertes a dos nivells. El mur de ponent conserva restes dels merlets
originals, rectangulars i amb sageteres obertes al centre. També hi ha
restes de forats de bastida i d'altres obertures corresponents a les cobertes
dels antics edificis. A l'interior del recinte s'observen restes d'altres murs i
estructures, com per exemple una cisterna, actualment mig colgada. La
torre està bastida amb carreus de pedra ben desbastats, disposats formant
filades regulars. En canvi, el recinte emmurallat està bastit amb pedra
desbastada i sense treballar, disposada regularment i lligada amb morter de
calç.
Entre els anys 2006 i 2007 amb motiu del projecte de restauració del castell
s'han realitzat sengles campanyes d'excavació que van permetre
documentar
diverses
estructures
del
castell
i relacionar-les
estratigràficament, així com dues fases d'ocupació datades entre els segles
XIV i XVIII.

CROQUIS ELEMENT

JUSTIFICACIÓ CATALOGACIÓ
Element immoble inclòs a les Normes Subsidiàries de Planejament de
l'Ajuntament de Boadella i Les Escaules (11.10.2000).

VALORS QUE MOTIVEN LA PROTECCIÓ
qualitat de rellevància històrica
qualitat de rellevància arqueològica

Element inclòs a l’ Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la
Generalitat de Catalunya / número : 635 / Numero jaciment :16809

TIPUS D´INTERVENCIÓ ADMESES
rehabilitació, restauració
intervenció arqueològica

ESTAT CONSERVACIÓ

Bo

El seu estat de conservació és bo, ja que després de les intervencions
s'han consolidat les estructures i la torre s'ha fet accessible.

ELEMENTS PROTEGITS

NIVELL DE PROTECCIÓ

CATEGORIA PROTECCIÓ

Protecció integral del castell i una preservació d'entorns de 50 m. junt amb
la cova del Castell (fitxa 28). El castell es troba dintre una àrea
d'expectativa arqueològica, fitxa 20, amb un nivell de protecció estudi
d'entorns, que comprèn junt amb el sòl no urbanitzable situat a la serra de
les Avalls, els terrenys situats entre el nucli de les Escaules i el Castell.

INTEGRAL/
PRESERVACIÓ
D’ENTORNS

BCIN

PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL
2011

