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NOTA INTRODUCTÒRIA

En la relació d'Àrees d'expectativa arqueològica que figura en aquest POUM s'han incorporat
totes les que conté el Volum IV que són les de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic facilitades
pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, a
excepció feta de la "17671 Torre de Sant Joan d'Alfacs TSS", ja que pertany al terme municipal
d'Amposta i no al del municipi de Sant Carles de la Ràpita.

D'altra banda, en la relació dels altres Béns protegits (art. 71 de la Llei d'Urbanisme) s'ha
incorporat la relació de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic que es conté en el Volum IV,
també facilitat per la Generalitat de Catalunya, a excepció feta dels següents pels motius que
s'apunten a continuació:
6417

Casa de la Fundació

(enderrocada i substituïda per un altre edifici)

6434

Molí d'A.R.D.E.S.A

(enderrocat)

6435

Fàbrica Cros S.A.

(enderrocada)

6436

Rajolar Gaveria

(enderrocat)

6627

Fornícula de Sant Pere (no hi és a l'edifici)

6633

Fornícula de Santa Rosa de Lima

6637

Fornícula de la Mare de Déu de l'Alegria (no hi és a l'edifici)

6640

Fornícula de la Mare de Déu del Pilar

6642

Fornícula de la Mare de Déu dels Dolors. (no hi és a l'edifici)

(edifici enderrocat)

(casa enderrocada)

I s'ha afegit la fornícula de la Mare de Déu de la Ràpita com a nova i tota una sèrie d'altres
béns de protecció urbanística proposats pel POUM.

Sant Carles de la Ràpita, 20 de juny de 2012
Signat: Estanislau Roca, Dr. Arquitecte
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Torre del Moro I / Torre de Camín
Adela Villanueva AVS
Alicantino ALS
Amiral de Kersaint AKS
Barco Testa de Cap BTS2
Barques de Testa de Cap BTS1
Cala Mitjana CMS
Cala Sant Vicent CSS
Capitaine Guyomard CGS
Dos Hermanas DHS
El Garrofaire I GAIS
El Garrofaire II GAIIS
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Els Alfacs II ALIIS
Epiteeia EPS
Gogó GOS
Gravina GRS
Herault HES
Joven Enrique JES
Joven Paquita JPS
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Les Salines I SAIS
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Marson BMS1
Mona MOS2
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Nicoline Maersk NMS
Pau PAS
Picolini PIS
Primero PRIS
Salvador Escrivà SES
San Antonio SAS2
San Francisco SFS2
San José de la Montaña SJS
San Miguel SMS
Sant Carles de la Ràpita SCM
Virgen de los Milagros VMS2
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B.01 - 209
B.02 - 210
B.03 - 535
B.04 - 1429
B.05 - 1430
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Església Nova
La Glorieta
Torre del Moro
Torre de la Guardiola
Castell
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C.01
C.02
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C.08
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Nen Jesús de Praga
Sant Sebastià
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Mare de Déu de la Constància
Santa Teresa
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F. ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS
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Annex Fitxa F02
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A. ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.01 (470) COVA DE LA MOLETA DE CARTAGENA / COVA DEL TENDO

6

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.02 (719) TORRE DEL MORO I / TORRE DE CAMÍN

7

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.03 (17630) ADELA VILLANUEVA

8

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.04 (17631) ALICANTINO

9

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.05 (17632) AMIRAL DE KERSAINT

10

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.06 (17633) BARCO TESTA DE CAP

11

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.07 (17634) BARQUES DE TESTA DE CAP

12

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.08 (17635) CALA MITJANA

13

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.09 (17636) CALA SANT VICENT

14

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.10 (17637) CAPITAINE GUYOMARD

15

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.11 (17638) DOS HERMANAS

16

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.12 (17639) EL GARROFAIRE I

17

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.13 (17640) EL GARROFAIRE II

18

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.14 (17641) EL TARONGERO

19

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.15 (17642) EL TIGRE

20

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.16 (17643) EL VINATER

21

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.17 (17644) ELS ALFACS I

22

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.18 (17645) ELS ALFACS II

23

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.19 (17646) EPITEEIA

24

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.20 (17647) GOGÓ

25

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.21 (17648) GRAVINA

26

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.22 (17649) HERAULT

27

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.23 (17650) JOVEN ENRIQUE

28

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.24 (17651) JOVEN PAQUITA

29

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.25 (17652) JOVEN PASTOR

30

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.26 (17653) LES BARQUES

31

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.27 (17654) LES SALINES I

32

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.28 (17655) LES SALINES II

33

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.29 (17656) MACEDON

34

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.30 (17657) MARÍA GIMÉNEZ

35

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.31 (17658) MARSON

36

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.32 (17659) MONA

37

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.33 (17660) MORESO

38

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.34 (17661) NICOLINE MAERSK

39

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.35 (17662) PAU

40

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.36 (17663) PICOLINI

41

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.37 (17664) PRIMERO

42

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.38 (17665) SALVADOR ESCRIVÀ

43

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.39 (17666) SAN ANTONIO

44

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.40 (17667) SAN FRANCISCO

45

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.41 (17668) SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

46

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.42 (17669) SAN MIGUEL

47

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.43 (17670) SANT CARLES DE LA RÀPITA

48

ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA – POUM DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

A.44 (17672) VIRGEN DE LOS MILAGROS
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B. IMMOBLES PROTEGITS
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.01 - 209
ESGLÉSIA NOVA
Neoclassicisme
LOCALITZACIÓ :
c/ de Sant Isidre, 128
43540 Sant Carles de la Ràpita
Coordenades UTM:
X: 296033,49
Y: 4499107,09
MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici, inacabat, només es construí fins al nivell de les cobertes, que ja no es van fer. La planta és de creu grega, inscrita
en un quadrat de 23,75m de costat, amb un espai central sobre el qual probablement hom pensava aixecar una cúpula.
Al voltant d'aquest espai, i obertes a ell, es distribueixen simètricament estances amb tribunes i balcons. Passadissos i
cambres perimetrals conformen el quadrat exterior. Tot l'edifici es va construir amb murs de maçoneria i amb els marcs
de les obertures, els sòcols i les cantonades de pedra. La façana és netament classicista. Dividida en dos pisos per una
cornisa horitzontal, la centra una porta flanquejada per dues columnes jòniques d'ordre gegant, sobre basament, per
banda. Alguns elements recorden la porta d'Alcalà de Sabatini.
L'edifici forma part de la ciutat neoclàssica que Carles III pretenia aixecar al costat del port dels Alfacs, dins un projecte
que responia a les idees fisiocràtiques imperants a l'època. La fundació de la reial població data del 6 de novembre de
1780. El projecte original, que no s'arribà a complir, hauria donat lloc a un important conjunt monumental.
Malauradament, la mort del rei, la pèrdua de protagonisme de Floridablanca i els desordres econòmics i administratius
van fer que tot quedés en uns quans sectors a mig edificar. De l'anomenada Església Nova, situada a l'extrem sud de la
ciutat, no hi ha cap document que indiqui que fou construïda com a temple. La seva estructura més aviat s'identifica amb
la dels edificis contemporanis dedicats a funcions administratives. Tampoc no se sap qui la va projectar o qui va dirigir les
obres. Només se'n coneix un croquis (c.1780) signat per D. Manuel Antonio Santiesteban.
El 1991 es dugueren a terme les obres de consolidació de l'edifici, per bé que no massa reeixides.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIN Monument històric // R-I-51-5079 / 192-MH // Decret 22/03/1984 DOGC 09/05/1984
B/ Edifici protegit. Es proposa una protecció integral de l'edifici històric, així com una millora de la darrera intervenció de
manera que es posi de valor el monument i la intervenció sigui el més neutre i respectuosa possible.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.02 - 210
LA GLORIETA, o La Capelleta

LOCALITZACIÓ :
Av. Constitució, 66 (Al pati de les escoles públiques),
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296018.14
Y: 4499746.00

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
La Glorieta presideix l’extrem superior del eix mar – muntanya de la ciutat que segons el traçat urbanístic neoclàssic
creua el nucli urbà. Amb tot, en ser edificades les escoles públiques en el recinte de les quals es troba ubicada, la
Glorieta ha perdut tota la força de polarització.
Concebuda com pavelló-mirador sobra la ciutat, és un petit edifici exempt i inacabat, amb planta de rotonda prolongada
per un petit cos rectangular adossat. A la banda que mira a la ciutat té tres obertures en forma d'arc de mig punt, cada
una de les quals és flanquejada per dos pilastres d'ordre dòric, rematades per un entaulament perimetral. L'interior
presenta també restes de pilastres de secció circular. No es van arribar a bastir la coberta, el paviment i l'arrebossat
exterior i interior dels murs, elements que li haurien donat una aparença estèticament més agradable.
La Glorieta forma part de la nova ciutat creada el 1780 per Carles III. La seva posició aïllada i elevada emfasitza l'eix
urbanístic transversal (mar-muntanya) que en interseccionar-se amb la plaça de Carles III genera tot l'espai urbà.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIN Monument històric // R-I-51-5080 / 193-MH // Decret 22/03/1984 DOGC 09/05/1984
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.03 - 535
TORRE DEL MORO

LOCALITZACIÓ :
Banda E Ctra. N-340,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 294957.67
Y: 4499257.97

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
De planta rectangular, els murs són de maçoneria amb carreus de pedra picada en els angles (hi ha sectors arrebossats
posteriorment). Fins a 1'70 m. d'alt, forma atalussada. Porta, en forma d'arcada adovellada, en el mur que mira a mar. Es
conserven dos matacans,un decapitat protegint la porta i l'altre al mur que mira a Alcanar. Espitlleres en el mur frontal i
dorsal, i dues finestres posteriors en el frontal i el que mira a Alcanar. Coronament de merlets. A l'interior, sostre original
en forma de volta de mig punt a la planta. Teulada (1r. pis), amb teules àrabs i de doble vessant,refeta posteriorment.
Afegits posteriorment tres murs de maçoneria al mur de la façana, per protegir l'entrada a la torre.
Junt amb les altres dues torres situades a prop però al W de la N-340 forma el grup dit de les "torres del moro", que al
mateix temps hom inclou dintre del grup genèric de "torres dels Alfacs". No es coneixen notícies sobre cap torre en
particular, ni tampoc el topònim original de cadascuna. Organitzades a banda i banda de l'antic camí de bandolers, hom
pensa que foren aixecades el darrer del segle XVI com a mesura de seguretat, davant l'increment d'accions
depredatòries sobre les costes tortosines per part dels pirates musulmans i turcs. La seva construcció i manteniment anà
a càrrec de la ciutat de Tortosa i amb l'ajut de la corona. Podria tractar-se també de construccions dels segles XIV-XV.
Segons Bayerri (citat per Miravall) "a provecho de su salvaguarda (del monestir de la Ràpita)se acabaron de construir, a
expensas de la caja municipal tortosina, en 1390, las atalayas del Montsià y Puigmoltó, con guardianes perennes que las
custodiasen". Miravall pensa que algunes de les anomenades torres del moro podria correspondre a alguna de les
atalaies esmentades.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIN Monument històric // R-I-51-6552 / 461-MH // Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.04 - 1429
TORRE DE LA GUARDIOLA, o Torre del Sagrat Cor

LOCALITZACIÓ :
C. de la Guardiola, 23
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 295902.28
Y: 4499977.57

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Antiga torre de guaita i defensa que ha estat refeta com a base d'un monument religiós coneguda com el "Sagrat Cor".
Està situada al cim d'un turó (116 m) des del qual es pot contemplar Sant Carles, la badia dels Alfacs i bona part del
Delta i la costa.
És de planta quadrada i base atalussada. El parament és de pedra irregular lligada amb morter excepte a les cantonades
on s'ha fet servir carreus. Es conserva fins l'alçada del primer pis, amb la porta d'accés elevada (s'havia de pujar amb
una escala). La torre ha estat força desfigurada en servir de suport a l'escultura del Sagrat Cor i amb l'afegit d'una gran
creu a la base.
La torre apareix documentada per primera vegada l'any 1483 (segle XV) paral·lelament a la construcció de les altres
torres costaneres, anomenades dels Alfacs, degué ser reforçada o refeta a causa dels atacs pirates.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIN Monument històric // R-I-51-6710 / 1267-MH // Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.05 - 1430
CASTELL

LOCALITZACIÓ :
C. de l'Alba, 1
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296539.71
Y: 4499363.64

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Castell és el nom amb què és coneguda la bateria de costa (s.XVIII) bastida prop de l'antic convent i de l'antiga fortalesa
de la Ràpita, al nucli vell de la vila. Actualment les restes serveixen de base a l'actual mercat municipal, construït cap als
anys 70 del segle XX.
És un mur semicircular de carreus, al carrer Alba, peraltat. A l'altre costat del carrer a l'antic fossat encara queden dos
carreuades.
Els musulmans tenien un "Ribbat" o monestir-fortalesa. Després de la conquesta cristiana (Ramon Berenguer, 1149)
existeix la torre de la Ràpita junt el monestir. Aquest monestir-castell medieval no ha arribat fins els nostres dies, però al
mateix lloc es construí al segle XVIII una bateria de costa que fou coneguda popularment com "El Castell" fins els nostres
dies, de la qual queda la base semicircular, el fossat i el "Pou de les Figuerelles" a la base de l'actual mercat.
Hi ha plànols datats del 1743, on només hi ha la torre i dependències annexes (monestir). L'agost de 1748 es fa un
projecte per construir una bateria per guardar el port i canal projectat, que es començà a construir cap a 1780 i 1787,
alhora que les reials obres de la ciutat. La bateria s'acabà segurament durant la Guerra de la Independència (1811). Als
anys 70 del segle XX, l'Ajuntament decidí emplaçar-hi el mercat municipal i els murs foren dinamitats.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIN Monument històric // R-I-51-6711 / 1268-MH // Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949
B/ Construcció protegida / protecció integral de les restes existents
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.06 - 6414
SALINES DE LA TRINITAT

LOCALITZACIÓ :
Aluet-Alfacs. Partida Punta de la Banya,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 18
Nº parcel·la: 2
Coordenades UTM:
X: 304362,32
Y: 4495404,55

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Salines de major extensió del Delta (1.000Ha), situades a la Punta de la Banya, davant de la població de la Ràpita, en
plena mar oberta, a la part est del port dels Alfacs. Es beneficien de l'escassa pluviositat i de l'elevat grau d'insolació. La
major part de la seva extensió l'ocupen els dipòsits de concentració units per compostes de fusta i les basses saladores;
a la part de la costa tocant a l'Aluet hi ha habitatges, oficines, sales de màquines i les garberes. A la part del port dels
Alfacs hi ha un antic moll de fusta.
Sabem que l'explotació de la sal era molt important, ja, a l'època àrab. En establir-se a la carta de poblament de Tortosa
(1149) el novè de la sal era reservat per al Comte. Però no és fins el segle XV que té una forta incidència a la conca de la
Mediterrània occidental. Aquestes salines es creu que tenen el seu origen al segle XIV. El que s'anomenen Salines
Vallès estaven a l'altra banda d'on estan les actuals, hi havia un moll de pedra que encara es pot veure, però se'l va
engolir el mar. El moll actual fou fet cap a l'any 1905, inicialment de fusta i després reforçat amb ferro, avui dia en desús.
L'any 1869 es suprimí el monopoli estatal de la sal. Isabel II concedí l'administració a perpetuïtat de les Salines de la
Trinitat, a la "Compañia Española de Investigación y Fomento Minero". La seva producció, als anys 60 del segle XX,
representava una mica menys del 4% de la producció nacional. Es venia a la regió i a l'Europa septentrional, amb destí a
la indústria química i a l'agricultura. Són les úniques salines que resten en actiu al Delta.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció de la casa principal i la resta de la façana de migdia. Protecció de les restes dels antics
habitatges d'estructura de volta de formigó.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.07 - 6415
PLAÇA CARLES III

LOCALITZACIÓ :
Plaça Carles III,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296479,58
Y: 4499568,79

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
De forma regular, 150x40m, acabada en semicercle a un dels costats menors, és la cruïlla dels eixos més importants de
la ciutat: eix carrers de Sant Josep - Gorria i eix dels carrers Constància - Sant Francesc. El segon eix, divideix la plaça
en dues parts de característiques diferents, una de les quals es tanca en semicercle i està porticada. Aquest pòrtic és
uniforme, amb pilastres de secció rectangular i arcs de carpanell a l'alçada de la planta baixa dels edificis. Al final del
pòrtic hi ha, enfront un de l'altre, dos edificis d'estructures ben diferents: l'església i la fleca, amb quatre pilastres circulars
cadascuna, amb l'alçada de planta baixa i pis. Als punts de tangència entre el traçat circular i el recte hi ha dues antigues
fonts en desús. A l'interior de la plaça, i a ponent, hi ha una zona més enjardinada.
Sant Carles de la Ràpita fou fundada pel Rei Carles III el 1780. Aquesta plaça, en forma d'ample albereda, esdevingué
l'element central i principal ordinador de l'espai urbà a crear, des d'una racionalitat preestablerta. Aquesta fundació
d'època il·lustrada, es feu sota els estrictes cànons neoclàssics en matèria d'urbanisme i edificació.
Pel que sabem, a la plaça, els porxos ja eren fets el segle XVIII, edificant-se a sobre d'ells la majoria dels edificis actuals
del segle XX. (Vegeu Dassoy... fotografies retrospectives). També tenim coneixement de que les obres foren
interrompudes uns anys després, quedant força edificis administratius per acabar. Alguns d'aquests s'havien començat a
construir a ambdós costats de la plaça, de sobri estil neoclàssic. (Vegeu Beguer).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Protecció de l'alineació general de la plaça i dels porxos situats a la part meridional. Es tindrà en compte les
proteccions específiques que figuren a les fitxes particularitzades d'algun immoble específic i en qualsevol cas, l'establert
en la Modificació del Pla general que afecta a les places de Carles III i del Cóc aprovada definitivament per la CTUTE el 9
d'octubre de 2002. Els colors admesos són de la gamma del color palla, ocres i terrosos.
IMATGES

Font: ICC

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.08 - 6416
FONTS DE L’ALAMEDA I SORTIDOR DEL CÓC

LOCALITZACIÓ :
Als porxos de la Plaça Carles III
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
1. Font ponent:

3. Sortidor del Cóc:

X: 296421,93

X: 296545,41

Y: 4499474,47

Y: 4499545,04

2. Font llevant:
X: 296461,02
Y: 4499458,69

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Dos elements, front per front, d'idèntic tractament formal, però en diferent estat de conservació. Ocupen un lloc notori a la
Plaça de Carles III, al centre de les porxades, on comença la forma semicircular del traçat. L'element de la part de ponent
manté la seva forma inicial, encara que deteriorada. L'altre va ser restaurat a la postguerra. Estan formats per un cos
central dins l'arc de mig punt, amb restes de relleu en forma d'àmfora, amb la sortida d'aigua. Pilastres laterals amb
encoixinat i frontó superior. Obra de rajola massissa arrebossada la de ponent, l'altra fou restaurada amb aplacat de
marbre. El 1992 l'element de ponent fou restaurat.
Foren construïdes, juntament amb els porxos de la plaça de Carles III, com a infraestructura d'aquesta, en un estricte
estil neoclàssic. Carles III ordenà el començament de les obres de la reial ciutat el 1780, que es van interrompre uns
anys després, dins un ambiciós pla econòmic, portuari i urbanístic de nou poblament.
D'altra banda, el sortidor de la plaça del Cóc forma part de la urbanització de la plaça i es va restaurar a finals dels anys
vuitanta. És circular, de pedra amb un brollador central.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL Fonts de l'Alameda / BPU Sortidor del Cóc
B/ Edifici protegit / protecció dels dos elements amb encoixinats i neoclàssics que emmarcaven les fonts que ja no
existeixen. La situada a ponent conté una reinterpretació neoclàssica força reeixida d'un element decoratiu dirigida pel
tècnic municipal Sr. Ferran Torta, volent assemblar-la a la font original. Pel que fa al sortidor situat a la plaça del Cóc es
proposa la protecció integral.
IMATGES
1

2

3

Fotografies: Estanislau Roca

Fotografia: Jordi Balaguer
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.09 - 6421
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SANTÍSSIMA
TRINITAT

LOCALITZACIÓ :
Plaça Carles III, 20
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296415,21
Y: 4499516,66
MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Situada a un extrem de la part fortificada de la plaça de Carles III, presenta un atri avançat, rematat per una balustrada,
amb quatre columnes en pedra, de fust llis i capitells toscans, a doble alçada dels porxos, amb accés des d'aquests. La
part superior, amb finestral d'arc de mig punt, centrat, està rematat per un frontó sobre quatre falses pilastres amb
capitells jònics. Coberta a dues aigües. Al costat esquerre presenta una torre alta, de planta quadrada sobre una cornisa,
acabada amb un campanar, amb frontons sobre falses columnes i capitells jònics. A l'interior té una ampla nau central
amb pilastres estriades, arquitrau corregut i cornisa de la qual pateix una volta de canó amb arcs torals decorada per
cassetons quadrats i tancada amb un absis semicircular, de volta de quart d'esfera i cassetons, també. Als costats, dos
petites naus laterals. Altar d'alabastre decorat amb columnes i frontó partit amb la imatge de la mare de Déu a sobre, dins
la fornícula. Obra revocada.
Aquest edifici es troba al mateix emplaçament que l'església antiga, dins el conjunt urbanístic projectat en temps del rei
Carles III, però presenta radicals diferències formals. L'edifici actual és una reconstrucció deguda a la devastació que va
provocar la guerra civil de 1936-39. L'any 1938, el rector de Sant Carles, Ramon Millan, juntament amb el suport de
J.Torné, P.Castro i altres rapitencs, encarregaren una talla policromada, d'estil romànic, a l'escultor barceloní Campanya.
El 24 de juliol de 1941, la imatge de la verge de la Ràpita entrà al poble. El 25 de juliol de 1941 fou col·locada la primera
pedra de l'església, la qual fou beneïda el mateix dia, però de l'any 1945, pel Vicari General de la Diòcesi, M. Joaquim
Blanch. Segons la "Gran Geografia Comarcal de Catalunya" Vol.13 (Baix Ebre i Montsià) p. 307: "L'església antiga fou
enderrocada després de la guerra civil per construir aquesta, que és més gran, al mateix indret". S'intentà fer una rèplica
de l'antiga imatge que hi havia i que s'havia guardat durant molt de temps a la clausura de les monges Santjoanistes de
Tortosa i que desaparegué sota les flames, juntament amb el convent, el 1936. Ha estat restaurada l'estiu de 1990,
afectada de xilòfags i despreniments.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia i dibuix: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.10 - 6422
FLECA LAUREANO

LOCALITZACIÓ :
Plaça Carles III, 37
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296484,72
Y: 4499492,86

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
L'edifici està situat a l'extrem de la part porticada de la plaça de Carles III, front per front de l'església parroquial, que
també presenta quatre columnes d'altura similar. El pòrtic ocupa tota l'altura de l'edifici, amb planta baixa i un pis. Té
l'altura doblada respecte al de la resta de porxos contigus, i està format per quatre columnes de secció circular amb
basament de pedra i fust i capitell sense ornaments, de material revocat. La façana retrassada és de composició
neoclàssica amb un eix de simetria central: composició de buits en tres eixos verticals, separats per pilastres (4) que són
la projecció de les columnes del pòrtic. Porta central amb finestra a cada costat i tres balcons de primer pis, sobre el
parament revocat amb encoixinats i buits amb llindes. Coberta amb un terrat amb balustrada perimetral, amb petit frontó
centrat a la façana principal, elements posteriors afegits, amb esgrafiats modernistes.
Es suposa que en lloc de la balustrada actual s'hi va projectar un frontó triangular com a remat de l'edificació, car el
parament original es construí per acollir una coberta a dues aigües centrada, amb frontó sobre les pilastres. (és una
hipòtesi, veure: Extraordinari "Ràpita", p.10, fotografia). El 1780, per iniciativa del rei il·lustrat Carles III, s'inicià l'ambiciós
projecte de crear una ciutat portuària. L'estil oficial era el neoclàssic. Les obres tingueren un ritme alt del 1780 al 1788,
però a la fi quedaren molts edificis públics inacabats, com segurament aquest. M. Beguer diu: "...se construyeron los
cuarteles, el palacio del gobernador y una nueva iglesia (Es refereix a l'església nova)..." (Cap. XVII). La coberta plana, la
balustrada i l'interior, són reformes del tombant del segle passat o darrers del XIX, quan es reconvertí l'edifici en un
habitatge i botiga (fleca). A l'edificació original les finestres del segon pis eren quadrades i molt més baixes, i el pòrtic
també arrencava de més avall. A la reforma de finals del segle XIX s'allarguen les columnes, es substitueixen els capitells
toscans per altres de més alts de disseny prou discutible. (vegeu fotografia principis de segle).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral. Es considera encertada la remunta reculada realitzada més recentment.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.11 - 6423
ESPADANYA I MUR REIAL, MONESTIR
DE NOSTRA SENYORA DE LA RÀPITA

LOCALITZACIÓ :
Carreró del Convent, 13
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296494,63
Y: 4499465,29

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
El mur és ocult, dins un magatzem, només visible des del carreró del Convent, de carreus, en forma d'arc de mig punt i
remat lleugerament inclinat a doble vessant. Les restes històriques estan voltades d'edificis moderns. Sota l'espadanya hi
ha la cantonada del mur, feta amb carreus regulars.
Hi havia un monestir-fortalesa o "ribbat", anterior a la conquesta cristiana del segle XI. El 1097, Ramon Berenguer III el
concedí al monestir de Sant Cugat i va ser reconeguda pel Papa l'any 1120. Va dependre dels benedictins fins el 1260,
quan fou venut als hospitalers. Aquests hi establiren, al segle XIII, una comunitat femenina de l'ordre, que rebé protecció
reial el 1304 (donació de la torre de la Ràpita). Situades les monges des del principi en paratge bastant erm i exposat a la
pirateria sarraïna, passaren perills constants que s'agreujaren el segle XVI, decidint finalment la comunitat traslladar-se el
1579 a Tortosa amb la imatge de la Mare de Déu de la Ràpita, dipositant la campana a l'església d'Amposta. Això
significà l'abandó del monestir, que patí greus destruccions el 1610 amb l'expulsió del moriscos pel port dels alfacs
durant 4 mesos. Al plànol del 1718 del projecte de bateria hi apareixen les dependències anteriors i entre elles, amb la
lletra "C", la capella, al lloc que ara ocupa l'espadanya i que era vora els quarters de tropa, que era l'antic monestir.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.12 - 6424
POU DE LES FIGUERETES

LOCALITZACIÓ :
C. de l'Alba, 1
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296542,65
Y: 4499492,86

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Pou de secció circular, fet de pedra de marbre blanc. Consta d'un sòcol d'uns 40cm d'alt, sobre el qual hi ha tres plaques
acabades amb passamans, que configuren el cos cilíndric. En ser traslladat ha canviat de funció, afegint-li una pinya al
centre per tal de convertir-lo en font.
Segons uns plànols del segle XVIII ja és documentada l'existència d'aquest element: el primer plànol és datat el juliol de
1743 i l'altre del desembre de 1779. Actualment es troba sobre les restes del castell, darrera el mercat, però el seu lloc
originari era al mig del carrer del pou de les Figueretes, al qual donà nom. El cita Beguer: "Existiendo en la parte contigua
al viejo monasterio sanjuanista un pozo", a propòsit de l'expulsió dels moriscos que es realitzà al port dels Alfacs el 1610.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral. En cas de transformar en un espai de vianants el carrer del Pou de les Figueretes,
es proposa reposar la font al seu emplaçament original.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.13 - 6425
CASA ALEJOS

LOCALITZACIÓ :
C. Constància, 2,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)

Coordenades UTM:
X: 296411,15
Y: 4499612,65

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici cantoner, és notable per la seva façana frontal, de composició simètrica. Té una planta baixa i un pis, i presenta
tres eixos de composició verticals; a la planta baixa, una porta i dues finestres amb arcs conopials. Al pis superior, tres
balcons sobre mènsules amb barana metàl·lica i obertura rematada per cornisa sobre mènsules amb ornaments que
figuren petits frontons. Sobre el central, a l'eix de simetria, una finestra de doble arc amb pilar central. Sobre el mateix eix
de simetria, el trencant d'aigües de la coberta a dos vessants (de teula), que es transforma sobre el parament de la
façana en una cornisa ondulada amb acabaments de ceràmica. La façana lateral continua l'esquema compositiu d'eixos
verticals, balcó i finestra. Per l'altre lateral, el primer pis dóna accés a una terrassa sobre la botiga contigua, amb una
capelleta en rajola policromada sobre la paret.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral de les façanes
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.14 - 6426
CASA CASTELLÀ BELTRAN (Restaurant Cranc Roig)

LOCALITZACIÓ :
C. Sant Francesc, 33,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296707,96
Y: 4499486,86

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici amb planta baixa i dos pisos, amb tres façanes. La façana té mamposteria revocada, amb carreus emmarcant les
obertures, les bases i les cantonades. El capcer és de perfil mixtilini. La part que dóna al carrer de Sant Francesc té
l'accés per un portal amb arc rebaixat amb clau i brancals de carreus, amb dues finestres amb trencaaigües i reixes de
forja. Al primer pis presenta un balcó corregut de pedra amb tres finestrals i barana de ferro. Al segon pis, tres balcons,
també fets amb pedra i forja. La façana lateral té porta i finestra amb forja a la planta baixa i un balcó a cada pis. La cara
que dóna al carrer Sant Joan presenta un portal amb arc rebaixat amb clau -on hi ha escrit "MC1885" en relleu sobre la
pedra- i dues finestres amb trencaaigües i reixats. Al primer pis un ample balcó central i dos als costats. Al tercer pis hi
ha tres balcons i una finestra asimètrica. Els tres eixos de composició vertical es repeteixen a dues de les tres façanes.
L'edifici està cobert a dos vessants amb teules.
Fou una rica casa pairal i, avui ocupada per un restaurant en planta baixa.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral de la façana que dóna al c/ de Sant Francesc, així com dels forats arquitectònics i
elements originaris de les altres dues façanes.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.15 - 6427
COL·LEGI PÚBLIC CARLES III

LOCALITZACIÓ :
C. Constitució s/n
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296052,98
Y: 4499731,88

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici en forma de U, articulat en planta baixa i primer pis. A la planta baixa té una porta central a la qual s'accedeix per
mitjà d'una escala feta amb carreus de pedra i barana per salvar el desnivell amb la part de baix. Aquesta planta i el
primer pis estan separats per una petita motllura horitzontal. La façana està separada amb fileres de carreus ben
devastats, com si fossin pilastres. Totes les finestres estan envoltades per una línia vermella. A prop del començament
de la teulada hi ha una altra motllura horitzontal. La part inferior de l'edifici està feta amb grans carreus que es fan més
petits a mesura que puja la paret.
El 14 d'octubre de 1927 l'alcalde, Ramon Duch i Castellà, firmà un contracte de préstec amb el Crèdit Local d'Espanya
per abonar a l'Estat l'aportació per a les obres de construcció de dos grups escolars, per a nens i per a nenes, a la
primera i segona planta de mateix edifici. El pressupost extraordinari havia estat aprovat per la Corporació Municipal el 3
d'abril de 1927. El funcionament del grup es va començar el mes de gener de 1932, amb tres professors i tres
professores. Inicialment cada escola tenia tres aules, una biblioteca, una sala del director, un gabinet de ciències i un
guarda-roba. La dotació del mobiliari no arribà fins l'any 1935. A principis de segle ja existia a la Ràpita l'educació pública
amb dos centres: "Escola Nacional de Graduades", "Escola Nacional del Pòsit Marítim", a més de l'ensenyament privat, a
mans del "Col·legi de la Sagrada Família", les "Carmelites descalces"; i l'"Acadèmia". Durant la Guerra Civil les escoles
es van fer servir com a hospitals.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció de l'envolupant podent-se realitzar obres de millora, tot eliminant les instal·lacions vistes i
elements que distorsionen l'aspecte original de l'edifici.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.16 - 6428
COL·LEGI PÚBLIC HORTA VELLA

LOCALITZACIÓ :
C. Méndez Núñez, 19
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296740,22
Y: 4499684,90

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici aïllat de planta rectangular i alçat de planta i pis. A l'espai central de la façana principal hi ha un pòrtic amb unes
columnes que sostenen el frontó, ressaltat interiorment per les línies pintades a manera de motllures. Les finestres de la
part originària del pis de dalt són amb arcs de mig punt, i les de baix rectangulars. Tota la façana té un acabament
mixtilini expressat amb una petita motllura.
Aquesta construcció fou bastida l'any 1986, imitant l'arquitectura de l'antic edifici de duanes, anomenat "La Casota".
L'edifici original ha estat ampliat posteriorment.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció de la façana original que dóna a migdia.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.17 - 6429
CASABLANCA

LOCALITZACIÓ :
Ctra. Sant Carles - l'Encanyissada,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 11
Nº parcel·la: 58
Coordenades UTM:
X: 300373,79
Y: 45004696,90

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici d'obra vista, planta rectangular i teulada a doble vessant. L'alçat s'articula en planta baixa i primer pis. A la planta
baixa presenta una gran porta central amb brancals i llinda fets amb rajola pintada de blanc i una finestra i una porta de
menors dimensions del mateix tipus a cada costat. Al primer pis s'obren cinc finestres rectangulars amb muntants i llinda
com a l'anterior. Les cantonades de l'edifici estan fets amb rajola pintada de blanc imitant carreus de pedra. A les façanes
laterals la forma de la teulada es remarca amb tres motllures-cornisa.
L'origen d'aquesta construcció està relacionada amb les grans explotacions agrícoles de les darreries del segle XIX. En
aquesta finca passà part de la seva infantessa en Sebastià Juan Arbó (1902-1984), on els seus pares eren masovers,
experiència que queda reflectida a la seva obra "La Masia". També és el lloc del final del viatge que inspirà la pel·lícula
"Una nit a Casablanca" (1987). Actualment, al costat hi ha uns magatzems d'arròs. El mas no està habitat.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral de l'envolupant
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.18 - 6430
EDIFICIS I MOLL DE LA "REAL
COMPAÑÍA DE CANALIZACIÓN DEL
EBRO"

LOCALITZACIÓ :
Inici de la carretera al Poble Nou,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296945,86
Y: 4499749,74

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Les restes del canal de navegació Amposta-Sant Carles de la Ràpita estan formades per un gran edifici de maó de planta
rectangular, un llarg moll a la part posterior, les dues cases del guardes, de planta quadrada, i un pis, de maçoneria,
l'enclusa feta de grans carreus, i les restes, cobertes de terra, de la gran dàrsena (310x60 m). L'edifici de grans
dimensions, presenta planta baixa i pis. La façana s'articula amb 11 arcs de mig punt cecs als quatre dels extrems i
oberts als 3 centrals que engloben tant la planta baixa com el pis. A la tercera part de la seva alçada hi ha un arquitrau
formant rectangles també cecs. A les façanes laterals es disposen només tres arcs. Es corona amb una teulada a quatre
vessants, amb ràfec relativament pronunciat. El moll consta d'un soterrani amb voltes sobre pilastres i un accés per dos
arcs de mig punt amb dovelles de pedra sobre parament de maçoneria. El pis superior, originàriament també amb
coberta, conserva només restes dels murs laterals, de maçoneria. Tenia una superfície de 1.443 m².
Van existir dos canals diferents, superposats en part, però de característiques tècniques diverses. El primer que es va
construir és d'època de Carles III, projectat per fray Damián de los Apóstoles l'any 1769 i que probablement es va
construir la dècada següent, fent-se servir fins el s. XIX. El segon canal s'emmarca dins del pla de navegació de l'Ebre
realitzat per la "Real Compañia de Navegación del Ebro", edificat el 1857 a una alçada superior i fins a l'assut de Xerta.
En aquest cas parlem d'aquest segon canal, que a causa de la imminència del ferrocarril, la companyia abandonar la línia
de navegació i les obres de canalització foren aprofitades per a reg del delta de l'Ebre. A l'edifici de grans dimensions
s'ha habilitat com a museu marítim.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció de les edificacions de la Duana (La Casota transformada en el Museu del Mar), les dues
casetes que marquen l'accés des del canal de Navegació i el soterrani situat a la part septentrional de la Casota al costat
del canal de la Séquia Mare.
IMATGES

Vista de la resclosa del canal
Fotografies: Estanislau Roca

La Casota
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.19 - 6431
FAR DE SANT CARLES

LOCALITZACIÓ :
Passeig del Port - Platja Delícies,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià) - Agregat: Partida La
Cenieta
Coordenades UTM:
X: 295802,08
Y: 4498215,77

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Aquest far està construït de vidre i acer en forma de cúpula, amb l'interior revestit de fusta. La llanterna és elèctrica i amb
gas, i té un focus de 500 watt. que abasta 12 milles. Està situat al damunt de la casa de només una planta de forma
rectangular, al centre de la qual hi ha les escales de cargol per accedir al far; la part del davant fa les funcions d'oficina i
la del darrere d'habitatge. Tot el perímetre del recinte està envoltat per un reixat de ferro forjat.
Aquest far va començar a funcionar l'any 1864.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: La Ràpita en el Temps. ISBN: 84-605-5310-8
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.20 - 6432
FAR DE LA BANYA

LOCALITZACIÓ :
Carretera Aluet-Alfacs,
Sant Carles de la Ràpita (Montsià) - Agregat: Partida de la
Punta de la Banya
Nº illa: 18
Nº parcel·la: 1
Coordenades UTM:
X: 302109,09
Y: 4492795,97

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Aquest far presenta una alçada de 23,70 m i 3 m de diàmetre. Es troba a 30 cm sobre el nivell del mar. La torre és de
formigó i els senyals diürnes d'identificació són ratlles gruixudes blanques i negres a tot el seu voltant. Les antigues
cases dels treballadors es troben en ruïnes. En aquest far es fan servir panels fotovoltaics que donen uns 25 o 26 a./h.
que alimenten una bateria elèctrica d'acumuladors de 700 a./h. de capacitat, que accionen un llum elèctric de 150
watt./4v., que s'allarga a 12 milles. A aquest tipus de far se'ls anomena d'"ocultació", ja que està equilibrat el temps de
llum visible i de l'amagada. Té un grup de 4 i 1 "ocultacions", amb un ritme total de 20 segons.
Els far d'aquest zona foren projectats per D. Lucio del Valle el 1860. L'anterior far mesurava 18,70 m i era una torre de
ferro, un poc cònica, pintada de color groc amb llanterna poligonal i cúpula de coure. L'òptica era de la casa Chance,
bastida el 1861, de 12 milles d'abast, i revestida de fusta. Els anys 1980, aquest primitiu far fou traslladat al port de
Tarragona per iniciativa del seu antic director Juan Dalac, com a únic exemplar supervivent dels famosos far de ferro del
Delta de l'Ebre. El far va deixar de tenir personal al seu servei l'any 1943. L'actual es va començar a construir el 1975. En
aquest es va mantenir el sistema lluminós i durant un període van estar funcionant tots dos junts. El 1985 aquest far fou
automatitzat.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
B/ Edifici protegit / protecció integral
IMATGES

Fotografies: Lluís Arbó
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.21
HABITATGE UNIFAMILIAR "EL MASET"

LOCALITZACIÓ :
C. Gorria, 45
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296379,2
Y: 4499136,8

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Obra de BOPBAA. Josep Bohigas Arnau, Francesc Pla Ferrer, Iñaki Baquero Riazuelo, arquitectes. Setembre 2000 setembre 2001. El projecte s’ubica en una de les poques parcel·les arbrades que queden al passeig marítim de Sant
Carles de la Ràpita, coronada amb una pèrgola que forma part del paisatge de la ciutat. És una intervenció que respecta
les qualitats paisatgístiques del solar. Es van conservar la majoria dels pins existents i es va pretendre no modificar la
imatge del front marítim. El programa d'habitatge unifamiliar es distribueix en dues plantes que tenen perfils diferents per
generar els porxos d’entrada i d’estar i per crear una terrassa privada a la planta alta. Aquest recurs permet minimitzar
l’efecte de les obertures que es van dissenyar pensant en les vistes “sota pins” que retallen el magnífic paisatge del
Delta.
L'obra és d'una excel·lent qualitat plàstica.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Edifici protegit / protecció de l'envolupant.
IMATGES
Fotografies: Eva Serrats
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.22
PASSAREL·LA PARC VILA DEL FAR

LOCALITZACIÓ :
P. Parc de la Vila del Far
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 295558,76
Y: 4498125,08

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta d'una passarel·la de vianants dissenyada el 1999 per l'arquitecte Estanislau Roca Blanch. Connecta el parc de
la Vila del Far amb el passeig Marítim salvant els vehicles que circulen per l'avinguda de Sant Isidre (antiga carretera N340). La importància de la passarel·la executada amb acer Corten rau en l'enginyós plec de la planxa de 10mm que li
dóna suficient inèrcia i fa treballar les baranes laterals com a bigues de gran llum de més de 39m.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral
IMATGES

Dibuix i fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.23
GLORIETA - BELVEDERE PASSEIG MARÍTIM

LOCALITZACIÓ :
Passeig Marítim (entre les platges de Gros i les Delícies)
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 295846,7
Y: 4498229,1

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta d'una construcció integrada en el passeig Marítim projectat pels arquitectes Lluís Cantallops Valeri i Estanislau
Roca Blanch que va obtenir el 1er Premi Qualitat Ebrenca 2000. La singularitat de la construcció consisteix en una fina
cúpula de forma circular en planta de formigó armat, suportada per sis pilars circulars que emergeixen d'un banc
perimetral de pedra d'Ulldecona. El conjunt es troba arran de mar i atorga un valor afegit al paisatge costaner i al mateix
passeig Marítim.
Trapero, J. J., (1998), Los paseos marítimos españoles: su diseño como espacio público, Madrid: Ediciones Akal.
Daumal Domènech, F., (2000), Arquitectura acústica 2: Disseny, Barcelona: Edicions UPC.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral
IMATGES

Dibuix i fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.24
COETERES I CASILLA DELS CARABINERS

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 225
Coordenades UTM:
X: 297026,2
Y: 4501932,4
Altres coeteres: X: 296987,2 / Y: 4500645,0

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Les coeteres són una construcció sovint de planta rectangular i volta de canó molt habitual del Delta de l'Ebre. Es feien
servir per fer espargir les tempestes, provocant pluges fines a temps evitant les calamarsades i pedregades i, per tant,
desgràcies a la collita d'arròs. La Casilla dels Carabiners és una construcció de planta baixa també de forma rectangular,
actualment abandonada i que caldria rehabilitar i reposar la coberta. La casilla està situada en un lloc estratègic de
vigilància, al costat de l'antiga N-340 i dominant del Delta.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Edificacions protegides / protecció integral
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.25
SÍNIA MAS FERRER

LOCALITZACIÓ:
Camí del Salt, 41
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 43
Coordenades UTM:
X: 297227,3
Y: 4501398,8

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta d'una important sínia d'extracció d'aigua bastida amb maçoneria de pedra recentment restaurada i visible des
de la carretera d'Amposta. Conserva gairebé tots els elements bàsics del sistema d'extracció d'aigua que es poden
visualitzar des del replà superior de planta circular situat a 1,8m d'altura al qual s'hi accedeix per unes escales que
s'estenen a ponent de la construcció.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.26
SÍNIA DEL MAS DE VALENTÍ

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 361
Coordenades UTM:
X: 294475,8
Y: 4500531,5

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Sínia d'extracció d'aigua situada al costat del Mas de Valentí. Per bé que es troba parcialment ensulsida, la seva
grandària fa recomanable la seva protecció i recuperació.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral i restauració per tal de restituir el seu estat inicial.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.27
LO FUMERAL

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 10
Nº parcel·la: 11
Coordenades UTM:
X: 300917
Y: 4500766

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Antiga construcció realitzada pels anglesos l'any 1870 quan es va fer la Séquia del Mar. Albergaven la maquinària de
vapor alimentada amb carbó per elevar el nivell de l'aigua i procedir al seu desguàs. Al costat nord presenta un fumeral
d'obra vista, de planta quadrada.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Edifici protegit / protecció integral del fumeral i de l'envolupant de d'edifici.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.28
PONTONS DE LA VAL DE ZAFÀN

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
1. Camí de l'Horta Vella:
X: 296893

2. Carrer de les escoles:
X: 296070

Y: 4499864

Y: 4499722

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta de dues obres de fàbrica que pertanyen a l'enginyeria civil del projecte ferroviari de la Val de Zafán.
Suposadament en el cas de l'Horta Vella devia ser una previsió de pas o desguàs d'aigües. Pel que fa al de l'eix
monumental de la Glorieta es tracta d'un pas elevat de vianants.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES
1

Fotografies: Estanislau Roca

2
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.29
MONÒLIT DE LA DATA DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA
SÉQUIA MARE

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 5
Nº parcel·la: 9001
Coordenades UTM:
X: 297127
Y: 4500284

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta del carreu de pedra que es troba sota el pont de l’actual carretera TV3408, al Canal Marítim. Commemora
construcció de l’antic canal de navegació, feta pels anglesos l’any 1870 durant la realització de la Séquia del Mar. S’hi
aprecia la inscripció de les inicials J. H.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció del carreu
IMATGES

Fotografia: Lluís Arbó
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.30
DESAIGÜE DE L'AMORÓS

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 5
Nº parcel·la: 69
Coordenades UTM:
X: 297485
Y: 4500096

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Construcció al desaigüe de l’Amorós, també conegut per Saliner - Groguet. Feta pels anglesos, per a la canalització de la
Séquia del Mar, a la finca de la Casablanca. Presenta tres voltes d'obra vista a sardinell suportades per murs de la
mateixa obra vista.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia: Lluís Arbó
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.31
COCÓ DE MARIAN

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 180
Coordenades UTM:
X: 294019
Y: 4500038

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Construcció de pedra en bon estat de conservació ideada per recollir l’aigua de la pluja (ús molt comú entre el pagesos),
posteriorment utilitzada per abeurar el bestiar i també per a consum de persones.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia: Lluís Arbó
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.32
COCÓ DE VICTÒRIO

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 2
Nº parcel·la: 291
Coordenades UTM:
X: 294218
Y: 4501518

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Construcció de pedra en bon estat de conservació ideada per recollir l’aigua de la pluja (ús molt comú entre el pagesos),
posteriorment utilitzada per abeurar el bestiar i també per a consum de persones.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia: Lluís Arbó
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.33
COCÓ REA015

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nºpolígon: 1
Nº parcel·la: 169
Coordenades UTM:
X: 294460
Y: 4500426

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Cocó exempt emplaçat a damunt d'un aflorament de pedra natural que fa la funció de recollida d'aigües. De planta arrodonida, amb
coberta amb falsa volta amb avançament de filades amb pedra allargada mitjana (entre 15cm i 50cm). Amb una fondària de 1,2m des de
l'ampit, l'interior està lluït. Ubicat pròxim a B.38 Barraca BAR076.

S'arriba pel camí de la Font, lo racó de Camessemes i "lo single CACAC".
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia i croquis: Construccions rurals de secà a la comarca del Montsià
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.34
AMAGATALL ALT023

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nºpolígon: 2
Nº parcel·la: 291
Coordenades UTM:
X: 294801
Y: 4501546

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Amagatall de planta el·líptica sobresortint per la part superior del marge. Estructura de falsa volta amb avançament de filades amb
pedres de forma allargada, poligonal i de mida mitjana o gran amb les següents mesures: Altura interior 1,60m, altura interior mur 1m,
eix major 1,40m, eix menor 1,2m, gruix del mur 0,50m, altura exterior del mur 1,75m, altura màxima exterior 2,10m.
L'estructura de la porta és una llinda de pedra (0,65m amplada x 1,30m d'altura) A l'interior hi ha una mena de banc. Està ubicada
pròxima a dues oliveres mil·lenàries.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia i croquis: Construccions rurals de secà a la comarca del Montsià
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.35
AMAGATALL ALT024

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nºpolígon: 1
Nº parcel·la: 66
Coordenades UTM:
X: 294410
Y: 4500424

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Amagatall de planta el·líptica amb pedres de forma allargada i de mida gran (mínim 50cm) amb les següents mesures: Fondària 1,70m,
amplada 1m, altura màxima 1,40m, altura porta 0,95m i amplada de mitja de porta de 0,65m, L'estructura de la porta és una llinda de
pedra. Exteriorment mesura 3,90m x 2,90m l'altura màxima és de 1,90. L'estructura és de falsa volta amb avançament de filades. Es
troba elevat respecte el terra 35cm, fent una mena de graó.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia i croquis: Construccions rurals de secà a la comarca del Montsià
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.36
BARRACA BAR075

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nºpolígon: 2
Nº parcel·la: 127
Coordenades UTM:
X: 295319
Y: 4501826

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Barraca de pedra seca de planta el·líptica, amb estructura de coberta amb avançament de filades, situada exempta en la finca. Presenta
el terra formigonat, i un banquet al costat de la porta fet també amb formigó. El propietari li ha col·locat una antena a la coberta i un
fanal al costat de la porta.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral. Caldria eliminar els elements afegits que distorsionen la imatge tradicional
de la construcció.
IMATGES

Fotografia i croquis: Construccions rurals de secà a la comarca del Montsià
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.37
BARRACA BAR076

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nºpolígon: 1
Nº parcel·la: 66
Coordenades UTM:
X: 294410
Y: 4500424

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Barraca de pedra seca annexa al marge, de planta circular de diàmetre 1,60m elevada interiorment respecta al terra
15cm. Coberta de falsa volta amb avançament de filades. A la mateixa finca es troba el B.34 Cocó REA 015.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografia i croquis: Construccions rurals de secà a la comarca del Montsià
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
B.38
FONT DEL BURGAR

LOCALITZACIÓ:
Sant Carles de la Ràpita
Nºpolígon: 2
Nº parcel·la: 291
Coordenades UTM:
X: 292669
Y: 4502208

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta d'un lloc de beurada del bestiar situada en un lloc molt visitat, en plè Espai d'Interès Natural de la serra del
Montsià. A la sequera del 1994/95 va ser una de les poques fonts naturals que va resistir.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
B/ Construcció protegida / protecció integral.
IMATGES

Fotografies: Lluís Arbó
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CRITERIS DE RESTAURACIÓ PER PARAMENTS PETRIS O DE MAÇONERIA EN EDIFICIS
HISTÒRICS.
La neteja i consolidació dels revestiments de la façana s’ha de fer seguint les següents tècniques de
restauració:
S’efectuarà una neteja general del parament, consistent en l’eliminació exclusiva aquells morters que
hagin perdut la seva capacitat d’adherència sobre el parament.
S’eliminaran manualment les herbes o arrels o restes orgànics que siguin perjudicials.
Es procedirà al rejuntat o restitució puntual de revestiments mitjançant l’aplicació de morters de calç a
les zones on la penetració d’aigua ho faci necessari.
S’aplicarà un hidrofugant per evitar la posterior penetració de l’aigua.
Es respectaran les pàtines del temps que no siguin perjudicials pel monument.
Neteges de pedra
Els elements petris, es netejaran per sistemes manuals mitjançant l’ aplicació de sabons neutres amb
raspalls d’espart de pues toves.
En cas de ser necessària la neteja puntual d’elements petris, s’utilitzaran sistemes de
projecció de micro-partícules de sílex amb aire a pressió controlada.
En el seu cas es realitzarà l’aplicació d’apòsits per l’eliminació de sals solubles o de
crostes negres.
Tots els treballs seran realitzats per empreses i personal especialitzat en restauració i
dirigides per persona qualificada en aquesta matèria.

COMENTARIS
Materials petris
Els elements arquitectònics de pedra natural de les façanes o altres, es respectaran i per la seva
neteja només podran ser utilitzats mitjans no destructius. Mai s’ha d’utilitzar els abuixardats ni les
neteges de sorra i aigua a pressió pel seu elevadíssim poder destructiu.
La utilització de l’aigua a pressió com a sistema de neteja, ha de ser restringit a materials petris de
gran compacitat, poca porositat i elevat grau de resistència mecànica. Tot i així, l’aplicació d’aigua a
pressió sempre representa una aportació d’humitat innecessària i generalment contraproduent pels
materials petris. És sempre més recomanable utilitzar aparells especials de projecció de micropartícules amb aire a pressió controlada, manejat per personal o empreses especialitzades en
restauració.
Cal tenir en compte que amb un simple abuixardat es pot malmetre un monument per sempre, atès
que només una sola passada de buixarda pot representar l’equivalent a la degradació que produeix
l’exposició de milers d’anys a la intempèrie. El mateix pot passar amb l’aplicació d’aigua a pressió si
els materials no tenen la duresa suficient.
Els morters a emprar en reparació paraments de pedra (resseguits de carreuats, maçoneria, etc.,)
han de ser exclusivament de calç aèria. Mai es poden utilitzar per restauració ciments pòrtland,
ciments ràpids, calç hidràulica o altres atès que poden ser agressius als materials petris originals.
Només determinats tipus de calç amb controls de laboratori poden ser aptes per restauració.
Els morters de ciment pòrtland queden adherits als materials petris. Els aporten sals molt perjudicials i
la neteja pot ser complicadíssima, representar una elevadíssima despesa i de vegades impossible.
Per la restitució de volums d’elements arquitectònics, s’han d’utilitzar morters de restitució específics
garantits.
Morters de revestiment
Pel que fa als revestiments de morters, aquests només s’han de substituir en aquells cassos en que
han perdut les seves qualitats protectores dels elements constructius.
En funció de la qualitat i l’estat de conservació, la reparació puntual amb materials tradicionals
(morters de calç) és la pràctica correcta d’intervenció.
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Cal tenir en compte que quan un material petri o un revestiment de morter es neteja, es deixa el porus
obert, amb el que es facilita la penetració d’aigua i si no es protegeix adequadament la degradació és
molt més ràpida que abans de la neteja. En conseqüència cal preveure l’aplicació d’hidrofugacions
amb garanties pels materials petris que evitin la penetració d’aigua i protegeixin així el monument.
Treballs i controls.
Els treballs han de ser sempre realitzats per personal especialitzat, controlats per experts en
restauració.
Si es desconeix en concret el comportament dels materials a aplicar, no es poden utilitzar sense els
corresponents estudis de laboratori que garanteixin la idoneïtat i que no representaran un perjudici
pels materials.
Pàtines
Cal respectar les pàtines del temps que no siguin perjudicials pel monument.
Esgrafiats.
Mai s’ha de substituir un esgrafiat autèntic que pot ser des de finals del segle XVI fins el XVIII. Només
es pot consolidar i en el seu cas, fer una operació de restauració amb tècniques especialitzades.
Repicar un esgrafiat per fer-lo de nou és equivalent a destruir-lo.
Comentaris finals
L’objectiu de la restauració, és la de protegir els monuments de la degradació del medi ambient.
Els monuments tenen valor per la seva autenticitat. La intervenció incorrecta en un monument moltes
vegades és irreversible i no es pot restituir el que s’ha malmès o s’ha destruït, amb el que el valor
històric o estètic o els dos poden desaparèixer per complet.
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C. CONSERVACIÓ DE FAÇANA
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C.01
CASA CALVET

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Josep, 16
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296562,4
Y: 4499767,8

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edifici propi d'un mestre d'obres amb una composició centrada a les plantes superiors on es poden apreciar esgrafiats,
balconada, barana superior, forats de ventilació de la coberta i altres elements que cal conservar.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana. Es poden millorar tant els forats arquitectònics de la planta baixa com els materials emprats
en aquesta part de façana.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C.02
CASA CRISTINA

LOCALITZACIÓ :
C. de l'Arsenal, 13
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296622,4
Y: 4499418,4

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Casa unifamiliar de planta baixa i pis que conserva la façana original de 1940, tret de la porta d'accés situada a l'esquerra
de la façana, presenta una complexa relació ornamental.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana. Caldria millorar la porta d'accés situada al costat esquerra de la façana amb un disseny
més neutre o cercant l'estil general de l'edifici.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 03
CASA FLORES

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 12
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296466,2
Y: 4499602,6

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Dóna façana al Saló de Carles III, i està situada al costat de l'edifici de l'Ajuntament. Conté una composició a base d'un
basament, cos, coronació i remat, molt pròpia de la regular clàssica. És de destacar la serenitat que li atorga la simetria i
l'ordre dels forats arquitectònics emmarcats per elements petris, així com la contundència d'un balcó corregut en planta
primera.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 04
ANTIGUES OFICINES DE LA DUANA

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 48
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296519,4
Y: 4499603,9

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta d'un edifici que dóna façana al Saló de Carles III. La façana té una composició clàssica i present un encoixinat
en planta baixa amb uns forats arquitectònics acabats en la part superior amb arcs de mig punt. A la planta primera hi ha
uns balcons amb balustres i els forats arquitectònics estan rematats amb uns frontons sobremesurats i després per una
cornisa també desproporcionada per la magnitud de la façana.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

96
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 05
CASA D'ALFREDA ANDRÉS CASTELLÀ

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 49.
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296522,9
Y: 4499613,2

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edificació que dóna front el Saló de Carles III. Presenta una composició molt serena amb forats arquitectònics
emmarcats i emfasitzats per elements petris o baix relleu que li atorguen una major significació.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana. Caldria millorar l'irregular especejament del sòcol, impropi dels atributs dels la resta de
façana.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 06
CASA QUEROL

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 46.
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296515,4
Y: 4499592,6

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edificació que dóna front el Saló de Carles III. Presenta una composició molt serena amb forats arquitectònics
emmarcats per baix relleu que li atorguen una major significació.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana. Caldria relocalitzar l'element d'aire condicionat vist i els altres elements ornamentals.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 07
CASA MASSOT

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 15
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296449
Y: 4499559

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edificació que dóna front el Saló de Carles III. Presenta una composició molt serena amb forats arquitectònics
emmarcats i emfasitzats per un baix relleu que li atorguen una major significació.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana. A la planta baixa caldria un projecte de millora més adequat a l'ordre de la façana original.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
C. 08
CASA MATILDE SANCHO

LOCALITZACIÓ :
Plaça de Carles III, 16
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296448
Y: 4499553

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Edificació que dóna front el Saló de Carles III. Presenta una composició molt serena amb forats arquitectònics
emmarcats i emfasitzats per un baix relleu que li atorguen una major significació.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
C/ Conservació de la façana.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.01 - 6418
NEN JESÚS DE PRAGA

LOCALITZACIÓ :
C. de Jesús, 5
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)

Coordenades UTM:
X: 296624,09
Y: 4499542,72

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Imatge situada en una fornícula encastada a nivell de planta pis de la façana de l'edifici. La imatge és de guix policromat
sense interès artístic.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.02 - 6544
SANT SEBASTIÀ

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Sebastià, 27
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296385,02
Y: 4499695,68

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
A l'alçada del primer pis, recolzat sobre una cornisa, vora el balcó hi és la capelleta, sortida del parament, feta amb rajola
vista amb un arc imperfecte i emmarcat amb fusta a l'interior. La imatge és de guix policromat.
La imatge substitueix a una anterior, desapareguda.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D03 - 6545
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

LOCALITZACIÓ :
C. de Montserrat, 29
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296599,68
Y: 4499497,76

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Està a una tribuneta sortida del parament, acabada en arc de mig punt i emmarcada amb fusta. Conté la imatge de la
moreneta en guix i policromada. Està una mica alçada, a sota mateix del balcó corregut del primer pis.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D04 - 6622
SANT JAUME

LOCALITZACIÓ :
C. de Jaume I el conqueridor, 35
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296334,7
Y: 4499355,6

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Petita tribuna quadrada sobresortint del parament, vora el balcó del primer pis. Flanquejada per dos columnetes amb un
petit cobert de teules. La imatge, en guix policromat, representa a Sant Jaume, amb l'armadura, sobre el seu cavall blanc
a punt de matar un sarraí estès al terra.
Fou restituïda després de la guerra civil.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D05 - 6623
SANT ROC 1

LOCALITZACIÓ :
C. del Bisbe Aznar, 26
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296738,32
Y: 4499599,11

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula amb arc rebaixat, a l’alçada d’un entresol d’una vella casa marinera. Emmarcada amb fusta. La imatge és de
guix policromat i mostra la tradicional representació del Sant.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-39). Aquest Sant és de tradició marinera.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.06 - 6624
SANT ROC 2

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Roc, 12
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296623,26
Y: 4499542,83

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula amb arc de mig punt, bastant profunda, protegida per rajoles en voladís arquejat, es troba a la divisòria entre
dos edificis, a l’alçada dels forjats del primer pis. Marc de fusta. Es troba ubicada al barri de pescadors. La imatge
representa el sant amb el bastó i el gos, de fusta policromada.
Aquesta imatge es conserva d’abans de l’any 1936, data en la qual començà la guerra civil i moltes d’aquestes imatges
foren destruïdes.
Sant Roc és el patró de la Ràpita, juntament amb la Mare de Déu de la Ràpita.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Fotografia: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Patrimoni Arquitectònic. G.Catalunya
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.07 - 6625
SANT JOSEP

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Josep, 13
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296539,50
Y: 4499750,16

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula semicircular amb arc de mig punt i marcs de fusta. Té l’interior pintat amb blau i estrelles. La imatge està feta
amb guix, policromada, sense valor artístic. Situada a la façana d’un edifici, a l’alçada del primer pis.
Aquesta imatge és posterior a la guerra de 1936-39
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Fotografia: Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Patrimoni Arquitectònic. G.Catalunya
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.08 - 6626
SANT MIQUEL

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Miquel, 9
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296627,42
Y: 4499587,93

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula que es troba al parament d'una façana a nivell del primer pis afonada respecte el nivell actual del carrer. La
figura, en guix policromat, representa l'arcàngel alçant l'espasa sobre el dimoni i el trepitja amb el peu esquerra.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.09 - 6629
MARE DE DÉU DE LA CINTA

LOCALITZACIÓ :
C. de la Cinta, 38
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296286,47
Y: 4499510,67

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Petita tribuna sobresortint del parament exterior, amb arc rebaixat i marc de fusta a sota la balconada del primer pis. La
imatge de guix no té cap valor artístic i representa la verge de la Cinta en descens.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-39). La verge de la Cinta gaudeix de gran devoció popular a la
zona.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.10 - 6630
MARE DE DÉU DEL CARME

LOCALITZACIÓ :
C. del Carme, 18
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296539,50
Y: 296708,02

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Al barri mariner, al parament exterior d'una casa típica de pescadors, es troba la fornícula, a l'alçada del forjat del primer
pis. D'arc rebaixat i petites motllures a sota i a sobre, que són essent de rajola, amb dues petites mènsules la primera.
L'interior està pintat amb blau i l'emmarcament de fusta també. La imatge de guix policromat mostra la verge i el nen.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.11 - 6632
SANT ISIDRE

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Isidre, 44
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296296,93
Y: 4499492,85

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Al nivell del primer pis, la fornícula, vora el balcó, presenta un arc rebaixat coronat amb un amb trencaaigües de rajoles i
emmarcada interiorment amb fusta. La figura esta feta amb guix i policromada.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-39).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.12 - 6634
MARE DE DÉU DE LA CONSTÀNCIA

LOCALITZACIÓ :
C. de la Constància, 25
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296315,5
Y: 4499627,9

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula amb un coronament triangular situada a l'altura del primer pis. La imatge està policromada i no té gaire valor
artístic.
La imatge fou restituïda a la capelleta després de la guerra civil (1936-39) en substitució d'una anterior.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.13 - 6635
SANTA TERESA

LOCALITZACIÓ :
C. de Santa Teresa, 12
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296658,80
Y: 4499463,67

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula amb arc rebaixat situada al parament exterior d'un edifici, vora el balcó del primer pis. Emmarcada amb fusta,
la imatge que hi conté segurament és de fusta i està policromada. Representa a la santa sostenint un llibre i una ploma,
amb un colom blanc a l'espatlla.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil de 1936-39.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.14 - 6636
SANT RAFAEL

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Rafael, 15
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296749,00
Y: 4499575,11

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula situada al parament de la façana a l'alçada del primer pis, al costat d'un balcó corregut, tocant la casa veïna. Té
un arc de mig punt. La imatge, de guix policromat, representa el sant arcàngel portant un peix i un bastó.
Aquesta imatge va ser restituïda després de la guerra civil.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.15 - 6638
SANT ÀNGEL DE LA CUSTÒDIA

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Àngel, 32
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296267,26
Y: 4499512,26

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula amb arc de mig punt emmarcada amb fusta -en mal estat-, a l'alçada del primer pis, vora la balconada. La
figura, amb dos personatges, està feta amb guix i policromada.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-39).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.16 - 6639
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

LOCALITZACIÓ :
C. del Migdia, 18
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296342,4
Y: 4499497,6

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula que sobresurt de la façana a l'altura del primer pis. La imatge és de guix policromat.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-39).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.17 - 6641
MARE DE DÉU DEL REMEI

LOCALITZACIÓ :
C. del Remei, 9
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 226398,9
Y: 4499479,5

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Fornícula situada al parament de la façana sota el balcó. La imatge és de guix, policromada, i representa la verge
sostenint el nen, amb robes d'estil barroc.
La imatge fou restituïda després de la guerra civil (1936-1939).
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.18 - 6643
SANTA ELENA

LOCALITZACIÓ :
C. de Val de Zafán, 24
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 295911,99
Y: 4499060,36

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Imatge de guix policromada i col·locada dins una fornícula rectangular emmarcada amb fusta. Està a sota del balcó del
primer pis i vora la porta d'accés a les escales d'un edifici de construcció recent.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.19
MARE DE DÉU DE LA RÀPITA

LOCALITZACIÓ :
C. Mare de Déu de la Ràpita, 12
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296502
Y: 4499441

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Imatge situada en una fornícula que es troba a la façana a nivell del primer pis.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
D/ Element a conservar. En el cas que s'enderroqui l'edifici, caldrà incorporar en la nova façana la imatge en una nova
fornícula amb un disseny més reeixit. En aquest cas, l'Ajuntament facilitarà el disseny i la localització de la nova fornícula.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
D.20
PORTALADES I ELEMENTS DE PEDRA DE LA CASA
BUGARRÓ I D'ALTRES

LOCALITZACIÓ :
C. de Jesús, 6
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296649
Y: 4499552

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Sobretot al centre històric de Sant Carles de la Ràpita hi trobem forats arquitectònics a la planta baixa dels edificis que
són portalades emmarcades amb elements petris, sovint amb pedra de Guardiola elaborada per picapedrers de la
Ràpita, que cal conservar. Així com els altres elements també petris, com ara lloses de balcons, impostes, cornises, etc.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
D/ Immoble amb elements a conservar. La Normativa Urbanística del POUM estableix que, en cas de substitució
edificatòria, és obligat integrar a la nova façana dels edificis aquells elements petris existents a la façana actual.
IMATGES
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
E.01 - 6433
DRASSANES DE CARCELLER

LOCALITZACIÓ :
C. de Jaume I el Conqueridor, 2 - C. del Comte de
Floridablanca
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296519,93
Y: 4499308,56

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
El conjunt consta per una banda d'estructures cobertes i, per una altra, d'espais a l'aire lliure. La construcció és un moll
de maçoneria que anivella el pendent del terreny, damunt del qual s'eleven uns pilars de ferro que aguanten un sostre de
fibrociment. A la part dreta, hi ha una xemeneia de totxo massís de secció poligonal. A la part on hi ha la base és més
ampla i puja fent-se estreta. La part dreta del moll pel carrer Comte de Floridablanca està aprofitada com a habitatge.
Aquestes drassanes són les úniques que resten al mateix port.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BCIL
E/ Registre històric. Caldrà presentar un aixecament exhaustiu de l'edificació existent abans del seu enderroc amb una
explicació del seu funcionament anterior quan s'emprava com a drassanes amb el treball dels calafatadors o mestres
d'aixa, fins els anys noranta del segle passat.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

Font: LA RÀPITA: Reculls d'Àmbit Territorial. DL: T.732/88

123
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
E.02
CASA TÍPICA DE PESCADORS

LOCALITZACIÓ :
C. de Sant Rafel, 39-41
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296829
Y: 4499613

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
No té altre interès que l'antropològic i es correspon a una de les poques cases típiques de pescadors existents, la qual
està afectada en el POUM per la millora de la vialitat.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
E/ Registre històric.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
E.03
CASA CHICHERI

LOCALITZACIÓ :
Av. Sagrat Cor, 34
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Coordenades UTM:
X: 296433,4
Y: 4500026,6

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Habitatge unifamiliar de planta baixa i pis amb façana migdia de simetria bilateral amb algun element petri i decoratiu
incorporat. Està afectat pel planejament urbanístic vigent. Es dóna la possibilitat de a part de realitzar un aixecament,
d'incorporar en la nova edificació els elements petris existents a la façana de l'edifici actual.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
E/ Record històric.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
F.01
ALZINES DE LA FONT DEL BURGAR

LOCALITZACIÓ :
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Nº illa: 2
Nº parcel·la: 291
Coordenades UTM:
X: 292652
Y: 4502222

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Es tracta de les carrasques més grans del terme situades a la finca de Matarredona en una àrea d'interpretació del PEIN.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
F/ Arbrat protegit
IMATGES

Fotografies: Lluís Arbó
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CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS (ART. 71 del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010)
NOM :
F.02
OLIVERES MIL·LENÀRIES

LOCALITZACIÓ :
Relació 15 oliveres situades a la parcel·la 381 polígon 2:
X:294952 Y:4500935
X:294942 Y:4500927
X:294944
X:294958 Y:4500944
X:294966 Y:4500950
X:294971
X:294958 Y:4500976
X:294961 Y:4500989
X:294985
X:294985 Y:4500946
X:294977 Y:4500933
X:294996
X:294996 Y:4501049
X:295006 Y:4501098
X:295018

Y:4500945
Y:4500968
Y:4500999
Y:4501031
Y:4501121

Relació de les tres situades al paratge del Racó calent:
X:295065 Y:4501667
X:295048 Y:4501677
X:295023 Y:4501671
Olivera situada al paratge de la Mundana
X:295012 Y:4501010
Oliveres situades al nord de l'antiga N-340
X:296874-296903 Y:4501028-4501097

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, en sessió realitzada per la Junta de Govern Local, de data 11 de juliol de 2007,
va declarar definitivament les 15 oliveres mil·lenàries situades a la parcel·la 381 del polígon 2, com a arbres d'interès
local. (Vegeu expedient annex) A part el POUM incorpora també 8 oliveres més adquirides mitjançant compravenda per
l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i que per les seves característiques i antiguitat cal protegir, 4 de les quals es
troben al nord de l'antiga N-340 al costat sud del Polígon del Rajolar i unes altres 3 situades al paratge del Racó Calent
amb coordenades X:295065 Y:4501667, X:295048 Y:4501677, X295023 Y:4501671 i finalment una altra situada al
paratge de la Mundana amb coordenades X:295012 Y:4501010
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA: BPU
F/ Arbrat protegit. Les situades a l'emplaçament de la rotonda a executar al nord del carrer de Sant Josep en l'encontre
amb l'avinguda que segueix la traça de la línia de la Val de Zafán, caldrà que s'integrin paisatgísticament en el cercle
central. L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita confegirà un catàleg complet d'arbres d'interès del municipi i una
vegada aprovat serà complementari a la protecció dels arbres del POUM.
IMATGES

Fotografia: Lluís Arbó

Fotografia: Estanislau Roca
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129
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

130
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

131
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

132
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

133
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

134
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

135
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

136
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

137
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

138
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

139
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

140
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

141
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

142
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

143
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

144
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

145
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

146
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

147
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

148
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

149
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

150
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

151
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

152
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

153
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

154
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

155
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

156
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

157
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

158
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

159
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

160
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

161
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

162
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

163
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

164
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

165
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

166
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

167
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

168
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

169
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

170

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

171
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.01
MAS DE MATARREDONA

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 275
Coordenades UTM:
X: 292056
Y: 4502026

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Va estar habitat fins l'any 1973. Consta de planta baixa i corrals de bestiar. Antigament hi havia una planta primera. Es
conrea amb bancals amb autosuficiència.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Lluís Arbó
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.02
MAS DE LA CANÍCIA

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 397
Coordenades UTM:
X: 294649
Y: 4500199

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
El mas data de 1870 i és de planta baixa i pis. Presenta els dos forats arquitectònics principals emmarcats per elements
petris. Actualment hi viu una família. A la finca hi ha conreu d'oliveres i garrofers en una extensió d'uns 160 jornals amb
pou propi.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.03
CORRAL DE TARRANC

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 2
Nº parcel·la: 182
Coordenades UTM:
X: 294682
Y: 4502163

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Situat a la partida del Racó Calent (Mallada Vella), es tracta d'un edifici familiar datat de finals del s.XVIII, reconstruït
recentment. Situat a prop del Lligallo del Pas de Carrasca. Finca rústica d'oliveres i garrofers amb pou propi. També hi ha
un corral de bestiar.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.04
CORRAL DEL PANTONI

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 2
Nº parcel·la: 164
Coordenades UTM:
X: 295232
Y: 4502249

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Situat a la partida del Racó Calent (Mallada Vella), actualment es troba mig enrunat. És un mas antic de planta baixa i un
entresolat. També hi havia un corral de bestiar, un cocó (aljub) de recollida d'aigües de pluja i una era.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.05
MAS DEL XATO

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 2
Nº parcel·la: 218
Coordenades UTM:
X: 295267
Y: 4500867

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Es tracta d'una caseta de camp de planta baixa i forma rectangular.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.06
MAS DE LA CAMPANA O DE BUERA

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 8
Nº parcel·la: 39
Coordenades UTM:
X: 300270
Y: 4502164

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Masia situada en la plana deltaica datada de principis del segle XX. És de planta baixa i pis amb composició simètrica la
façana principal i coronada per una campana. Posteriorment s'hi ha afegit un cos edificat en planta baixa al lateral
ponent.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

177
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.07
CASABLANCA

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 11
Nº parcel·la: 58
Coordenades UTM:
X: 300389
Y: 4500523

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Edifici en planta baixa i pis de forma rectangular i coberta a dues aigües, bastida cap el 1870 per una família anglesa que
hi fa una explotació arrossera i amb la maresma. Consta de la construcció familiar i amb uns magatzems i sitges annexos
per l'arròs.

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.08
LO FUMERAL

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 10
Nº parcel·la: 11
Coordenades UTM:
X: 300917
Y: 4500766

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Antiga construcció realitzada pels anglesos l'any 1870 quan es va fer la Séquia del Mar. Albergaven la maquinària de
vapor alimentada amb carbó per elevar el nivell de l'aigua i procedir al seu desguàs. Al costat nord presenta un fumeral
d'obra vista, de planta quadrada.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.09
MAS DE L'AMIGO

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 7
Nº parcel·la: 36
Coordenades UTM:
X: 299123
Y: 4503016

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Edifici de planta baixa i pis situat a la plana deltaica. De planta rectangular i coberta a dues aigües. A la façana sud
ponent hi ha una referència a la Mare de Déu de la Ràpita. Actualment és propietat de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.10
MAS DE LAUREANO

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 9
Nº parcel·la: 50
Coordenades UTM:
X: 301955
Y: 4500757

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Habitatge de planta baixa de la dècada dels anys quaranta del segle XX. Compta al seu costat amb una assecadora en
desús i a ponent del camí d'accés hi ha uns corrals.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.11
MAS DE CANDRO

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 7
Nº parcel·la: 22
Coordenades UTM:
X: 299550
Y: 4502552

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Es tracta d'una construcció destinada a habitatge de planta baixa amb una part també ocupada en planta pis. És una
intervenció arquitectònica força reeixida.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.12
CASA CAMPREDÓ

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 8
Nº parcel·la: 90
Coordenades UTM:
X: 301036
Y: 4500870

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Es tracta d'una interessant disposició edificatòria de planta baixa molt ben adaptada al lloc, actualment ocupada per la
Comunitat de regants.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.13
MAS DE MIRALLES

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 7
Nº parcel·la: 17
Coordenades UTM:
X: 299361
Y: 4502864

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Es tracta d'una casa de planta baixa amb una coberta de dues vessants, una ocupada pel propi habitatge i la que mira a
migdia i domina la finca, ocupada per un porxo.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.14
MAS DE TARIO

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 7/251
Coordenades UTM:
X: 296824
Y: 4501914

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Edificació de planta baixa amb un rafal davant la façana principal i un corral al costat nord. Està situada al costat del Pas
de Carrasca.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.15
MAS FERRER

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 43
Coordenades UTM:
X: 297158
Y: 4501414

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Habitatge rural de planta baixa i pis amb un porxo en planta baixa situat a la Sènia d'Ingla. Compta dins de la mateixa
finca una valuosa sínia o "andador" que ha estat objecte de protecció en el Catàleg de Béns protegits del POUM.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca

186
AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.16
MAS SANS

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 145
Coordenades UTM:
X: 296748
Y: 4501825

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Mas datat de finals del segle XIX de planta baixa i pis que actualment és utilitzat com a turisme rural - casa de colònies.
Està situada en la zona més fèrtil del municipi i compta amb una sínia i pou propi.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.17
MAS DE GRAS

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 253
Coordenades UTM:
X: 296774
Y: 4501776

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Mas de planta baixa i pis datat el 1863. Compta amb una porta d'accés emmarcada amb elements petris. També hi
trobem una bassa un xic separada de la construcció principal.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.18
CORRAL DE MAROS

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 275
Coordenades UTM:
X: 293666
Y: 4501507

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.19
CORRAL DE CAMASSEMES

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 1
Nº parcel·la: 361
Coordenades UTM:
X: 294474
Y: 4500530

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Corral de bestiar de planta rectangular que incorporava una estança del pastor situada al costat del camí del Racó de
Camassemes.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.20
MAS DE VALENTÍ

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 71
Coordenades UTM:
X: 297032
Y: 4501713

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
És un mas de planta baixa, pis i una planta semi soterrada. Data de 1860. També té una sínia que s'ha incorporat en el
Catàleg de Béns protegits del POUM. També hi ha un pou obert i una bassa. Situat entre l'antiga carretera N-340 i el
canal de Navegació de 1860, a la partida del Pas de Carrasca.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Estanislau Roca
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.21
MAS DE LES SALINES DE LA TRINITAT

LOCALITZACIÓ :
Nº illa:18
Nº parcel·la: 1
Coordenades UTM:
X: 304470
Y: 4495829

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi.
Es tracta d'un conjunt de construccions alineades formant una llarga façana blanca amb un cos de planta baixa i pis
corresponent a l'habitatge original i la resta de planta baixa, davant un espai comú que les separa de les basses de les
Salines. Actualment les salines que compten amb una molt important superfície (unes 1000Ha) s'estan explotant i es treu
una mitjana de 80.000 tones de sal a l'any i ocupen el segon lloc en importància a tot l'Estat espanyol.
TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografies: Lluís Arbó
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AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA - PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (ART. 50.2 DL 1/2010)
NOM :
M.22
MASIA DELS CARABINERS

LOCALITZACIÓ :
Nº illa: 4
Nº parcel·la: 225
Coordenades UTM:
X: 297026
Y: 4501932

MOTIUS DE LA CATALOGACIÓ:
Forma part del conjunt arquitectònic de masies tradicionals de Sant Carles de la Ràpita que es troben en règim de sòl no
urbanitzable i que cal potenciar per tal de recuperar els valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i
implícitament ampliar l'oferta turística del municipi. La masia amb la seva coetera annexa així com una altra coetera
situada més al sud, s'han inclòs en el Catàleg de Béns protegits del POUM (Fitxa B.24).

TIPUS DE PROTECCIÓ PROPOSADA:
S'estableix l'estratègia d'harmonització / contextualització d'acord a l'article 1.8 de les Directrius del paisatge del Pla
territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
A part d’habitatge rural, és a dir aquell habitatge familiar associat a les activitats rústiques previstes a la legislació
urbanística vigent, es pot destinar a un establiment de turisme rural i, en aquest supòsit, es permet la seva reconstrucció
i/o rehabilitació amb el ben entès que s’ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original
prèviament determinats. També, en aquest supòsit, s’admeten noves construccions de caràcter auxiliar sempre i quan no
afectin als valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del
desenvolupament dels usos admesos. La nova edificació s'haurà d'ordenar mitjançant un Pla especial urbanístic.
IMATGES

Fotografia: Estanislau Roca

