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INFORME DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN L’EXPOSICIÓ PÚBLICA 
DEL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES 

RURALS DEL T.M. D’ARTESA DE SEGRE 

AL·LEGACIÓ 2675/2005 – Cap de la Serra S.A. – (La Trorreta d’Alentorn – Alentorn)
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Alentorn que no ha estat inclosa al catàleg. 
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 2716/2005 – Joan Ganyet Bullich – (Masia Pedroset – Tudela) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Tudela que no ha estat inclosa al catàleg. 
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 1/2006 – Manel Camats Guixes – (Cal Reig – Montmagastre)
EXPOSA: És el propietari de la masia Cal Reig, a la fitxa hi ha un error, la masia no té ni
aigua ni llum.
DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa 

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 4/2006 - Ventura Viladrich Gabernet – (Casa la Vedrenya – La Vedrenya) 
EXPOSA: És el propietari de la masia La Vedrenya i al croquis hi ha edificacions
marcades que no estan a la fitxa.
DEMANA: Explicació del perquè d’aquesta omissió 

Les edificacions marcades al croquis són coberts i granges, elements que no han 
d’aparèixer al catàleg. 

AL·LEGACIÓ 5/2006 – Assumpta Jou Solsona – (Masia Janot – Montargull)
EXPOSA: És la propietària de la masia Janot i al croquis hi ha edificacions marcades
que no estan a la fitxa.
DEMANA: Explicació del perquè d’aquesta omissió 

Les edificacions marcades al croquis són coberts i granges, elements que no han 
d’aparèixer al catàleg. 

AL·LEGACIÓ 137/2006 – Josep Novau Codina – (Cal Reguera – Vall d’Ariet)
EXPOSA: És el propietari de la masia Cal Reguera i a la fitxa hi ha algunes modificacions
a realitzar:

a) Que es canviï l’ús de la masia de desús a rehabilitació 
b) El camí no és una pista forestal, és el camí de Gàrzola a la Vall d’Ariet
c) Si que disposa d’aigua 

DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa. 

a) S’atén l’al·legació i es corregeix al catàleg
b) No s’atén, a la fitxa s’especifica el tipus de via, no el seu nom 
c) S’atén l’al·legació i es corregeix al catàleg
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AL·LEGACIÓ 138/2006 – Josep Eroles Monistrol – (Cal Marquet – Vall d’Ariet)
EXPOSA: És el propietari de la masia Cal Marquet i a la fitxa hi ha marcades les
edificacions A i D, que no són de la seva propietat.
DEMANA: Rectificar les dades de la fitxa 

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 145/2006 – Josep Boliart Novau – (Cal Boliart – Vall d’Ariet)
EXPOSA: És el propietari de la masia Cal Boliart i a la fitxa hi ha marcat com a 
habitatge un element que és un cobert. El veritable habitatge, és el que s’ha atorgat a 
Cal Marquet.
DEMANA: Rectificar les dades de la fitxa 

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 157/2006 – Antònia Marco Herrero – (Cal Damaso – Vall-llebrera) 
EXPOSA: És el propietari de la masia Cal Damaso i a la fitxa hi ha algunes modificacions 
a realitzar:

a) Hi ha un cobert que pertany a la propietat que no està inclòs a la fitxa 
b) Hi ha un cobert a la fitxa que no és de la seva propietat 
c) Canviar el nom de la masia, no és Damasu, s’ha de dir Damaso 

DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa. 

a) No s’atén l’al·legació. Aquest tipus de coberts no s’inclouen a les fitxes. 
b) S’atén  l’al·legació. Correcció realitzada 
c) S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 158/2006 – Daniel Andreo Tugues – (Masia Tugues – Tudela de Segre) 
EXPOSA: 

a) És el propietari d’una masia a Tudela de Segre que no ha estat inclosa al 
catàleg. 

b) Al costat de la casa hi ha un cobert que està la meitat en sòl rústic i la meitat 
en sòl urbà 

DEMANA: Corregir aquest aspecte de la fitxa i del Pla Urbanístic del nucli agregat de 
Tudela de Segre 

a) S’atén l’al·legació. masia inclosa al catàleg.
b) S’atén l’al·legació. Correcció realitzada als plànols d’ordenació 

AL·LEGACIÓ 159/2006 – Francisco Molina Garcia – (Partida les Plantes - Alentorn) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Alentorn que no ha estat inclosa al catàleg. 
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 169/2006 – Fortunato Sabartés Riera – (Cobert - Collfred)
EXPOSA: És el propietari d’un cobert a Collfred que no ha estat inclòs al catàleg. 
DEMANA: Incloure’l en el catàleg

No s’atén l’al·legació. És un cobert, el catàleg és de masies i cases rurals 
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AL·LEGACIÓ 190/2006 – Antonio Saura Gasset – (La Torreta - Anya) 
EXPOSA: Ha observat un error en la denominació de la seva propietat, el nom correcte 
és La Torreta, i no Cal Torreta.
DEMANA: Corregir aquest aspecte de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 198/2006 – Veïns de La Clua – (La Clua)
EXPOSEN: Hi ha tres masies que no consten al catàleg. Cal Catanero, La Casa Nova,
Cal Om
DEMANA: Incloure-les al catàleg

S’atén l’al·legació. Masies afegides al catàleg 

AL·LEGACIÓ 217/2006 – Rosa Cuders Jou – (Cal Farré - Montmagastre) 
EXPOSA: Ha observat que al catàleg no hi consten ni el dolmen ni la bassa ni el trull.
DEMANA: Afegir aquests elements al catàleg

-Dolmen: Aquest  element ja consta al catàleg de Béns a protegir amb la  
denominació de “Dolmen de Montmagastre 50-JA” 

-Bassa: no en tenim cap referència però si és susceptible d’aparèixer al catàleg, 
seria al catàleg d’elements d’interès, no al catàleg de masies i cases rurals. 

-Trull: Aquest element ja consta al catàleg de Béns a protegir amb  la  
denominació de “Trull de Cal Farré 49-JA” 

AL·LEGACIÓ 230/2006 – Josefa Sánchez Moreno – (Cabana del Russo - Collfred) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa en els apartats de la xarxa de llum i la d’aigua,
ja que la masia no disposa d’aquests serveis.
DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades 

AL·LEGACIÓ 251/2006 – Josep Torres Camps – (Cal Badià - Montmagastre) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa en l’apartat de la xarxa d’aigua, ja que la 
masia no disposa d’aquest servei.
DEMANA: Corregir aquest aspecte de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 252/2006 – Josep M. Camats Solans – (Cal Gardela - Montmagastre) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Montmagastre que no ha estat inclosa al
catàleg.
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

No s’atén. La masia en qüestió segons declaracions del propietari va ser enderrocada 
per fer-hi un camp. No s’ha aportat cap tipus de documentació per demostrar la seva 
existència. 
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AL·LEGACIÓ 253/2006 – Ramon Bernaus Isanta – (Cal Colomés - Montmagastre) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa en l’apartat de la xarxa d’electricitat, ja que la
masia no disposa d’aquest servei.
DEMANA: Corregir aquest aspecte de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correcció realitzada 

AL·LEGACIÓ 254/2006 – Ramon Bernaus Isanta – (Cal Colomés - Montmagastre) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa en l’apartat de la xarxa d’electricitat i d’aigua,
ja que la masia no disposa d’aquests serveis.
DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades 

AL·LEGACIÓ 255/2006 – Eladi Camats Petanas – (El Solés – Artesa de Segre) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Artesa de Segre que no ha estat inclosa al 
catàleg.
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 256/2006 – Pere Estany Espuga – (Masia Pascual – Collfred) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Collfred que no ha estat inclosa al catàleg.
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

No s’atén l’al·legació. Segons la documentació aportada l’edificació en qüestió no és 
una masia, és un cobert o corral. 

AL·LEGACIÓ 257/2006 – Josep M. Camats Solans – (Cal Gardela - Montmagastre) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Montmagastre 
DEMANA: Que en cas de que no s’aprovi el POUM, incloure les cases del nucli de 
Montmagastre dins el catàleg de masies i cases rurals 

S’atén l’al·legació. 

AL·LEGACIÓ 258/2006 – Jaume Gomà Isanta – (Cal Gomà - Montmagastre) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa, en la distribució dels coberts. 
DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa 

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades 

AL·LEGACIÓ 259/2006 – Josep M. Pijuan Pijuan – (Cobert del Farré – Colldelrat) 
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Colldelrat que no ha estat inclosa al catàleg. 
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 
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AL·LEGACIÓ 260/2006 – Josep M. Pijuan Pijuan – (Cobert del Calandria – Colldelrat)
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Colldelrat que no ha estat inclosa al catàleg. 
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 261/2006 – Montserrat Capell Solé – (Els Colls i Riberench – Montmagastre) 
EXPOSA: A les masies de la seva propietat, hi ha mides malament i elements no 
reflexats a les fitxes. 
DEMANA: Revisar els amidaments 

No s’atén l’al·legació. Hi ha elements que no han d’aparèixer a les fitxes, com poden 
ser coberts de nova construcció i granges 
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INFORME DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES FORA DE TERMINI EN 
L’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL DEL 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL T.M. D’ARTESA DE SEGRE 

AL·LEGACIÓ 273/2006 – Miguel Cases Sciama – (Masia Plens i Masia Mases – Artesa de 
Segre) 
EXPOSA:

 A la Masia Plens: 
- Corregir mides del garatge, en realitat és més gran del que marca el 

plànol. 
- Corregir mides annex a l’habitatge, té una planta primera més petita 

que la planta baixa 
Masia Mases: Masia nova que no ha estat inclosa al catàleg 

DEMANA: Corregir aquests aspectes de la fitxa de la Masia Plens i incloure la Masia 
Mases al catàleg 

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades 
S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 337/2006 – Josep M. Bernaus Ros – (Hostal de Dalt - Folquer) 
EXPOSA: Ha observat un error en la fitxa, en la distribució dels coberts, ja que un dels 
coberts en realitat és habitatge.
DEMANA: Corregir aquest aspecte de la fitxa

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades 

AL·LEGACIÓ 521/2006 – Antoni Solé Farré – (Masia d’Antoni Farré – Tudela de Segre)
EXPOSA: És el propietari d’una masia a Tudela de Segre que no ha estat inclosa al
catàleg.
DEMANA: Incloure-la en el catàleg 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 685/2006 – Josep M. Triginer Areny – (Cal Castellà – Vall d’Ariet)
EXPOSA: Ha observat dos elements no contemplats a la fitxa, un cobert al costat de la
casa i un altre bastant més lluny.
DEMANA: Incloure aquests elements al catàleg

S’atén parcialment l’al·legació. El cobert més proper a la masia ha estat inclòs al 
catàleg. L’altre cobert no queda contemplat ja que està situat a uns 700m de la casa, 
per tant no es considera part del nucli de la masia 

AL·LEGACIÓ 21/2006 – Josep Duró Vidal – (Era de Cal Farràs – Tudela de Segre) 
EXPOSA: És el propietari de la finca en qüestió i la volen rehabilitar 
DEMANA: Incloure  aquest element al catàleg

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 
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AL·LEGACIÓ 32/2006 – Mateu Feixat Feixat i Josep Novau Codina – (Cal Mateu de 
Baraner i Cal Joan de Baraner – Vall d’Ariet) 
EXPOSEN: Que són els propietaris de les masies esmentades i que la definició que es 
realitza al catàleg presenta incorreccions i que aporten documentació realitzada per 
un tècnic per corregir aquestes incorreccions (croquis de les masies, fotografies i 
definició de les coordenades). També es demana la correcció de la definició del camí, 
de pista forestal a camí general de la Vall d’Ariet 
DEMANEN: Que es realitzin les correccions pertinents 

S’atén parcialment l’al·legació. Correccions dels aspectes tècnics realitzades. 
No s’atén la part en que es demana el canvi de nom del camí, a la fitxa s’especifica el
tipus de via, no el seu nom 

AL·LEGACIÓ 33/2006 – Josep Novau Brescó – (Cal Ventura – Vall d’Ariet) 
EXPOSA: Que el seu pare és el propietari de la masia en qüestió i que aquesta no 
consta al catàleg. El cobert denominat cal Bentura no és de la seva propietat 
DEMANA: Que s’inclogui al catàleg 

S’atén l’al·legació. Correccions realitzades, ja que hi va haver un error de localització. 

AL·LEGACIÓ 52/2006 – Joan Ganyet Bullich – (Era Pedroset – Tudela de Segre) 
EXPOSA: Que ja ha presentat al·legació (2716/2005) sobre la masia i que ara aporta 
declaracions de persones testimonis que afirmen que la casa havia estat habitada 
DEMANA: Que es tinguin en compte aquests testimonis en la inclusió de la masia en el 
catàleg. 

S’atén l’al·legació. Documentació complementaria. La masia en qüestió ja ha estat 
inclosa al catàleg de masies i cases rurals, després de realitzar la visita pertinent per 
part de l’equip redactor. 

AL·LEGACIÓ 96/2006 - Pere Sala Serra ( Cobert Corral del Ferré - Colldelrat) 
EXPOSA: Que és propietari d’una masia a tocar del poble de Colldelrat. 
DEMANA: Incloure-la al catàleg de masies 

S’atén l’al·legació. Masia inclosa al catàleg 

AL·LEGACIÓ 3286/2006 - Francesc Solé i Riart ( Era de la Serra Doncell, Masia dels Prats i 
Era de Can Pubill – Tudela de Segre)
EXPOSA: Que és propietari de tres masies.
DEMANA: Incloure-les al catàleg de masies

S’atén l’al·legació. Masies incloses al catàleg 
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MASIES INCLOSES AL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS D’ARTESA DE 
SEGRE POSTERIORMENT A L’APROVACIÓ INICIAL 

L’Espuellar – Folquer 
Masia no localitzada anteriorment. El propietari ens ha acompanyat. 

Masia inclosa al catàleg 

Xalet Bancalades – Baldomar 
Masia no contemplada anteriorment per manca d’informació prèvia de la seva 
existència 

Masia inclosa al catàleg 

M. Àngels Espar i Canal 

Solsona a gener de 2009 
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