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 Ajuntament de RENAU (Tarragonès) 

    PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

01. MEMÒRIA 

01. INTRODUCCIÓ 

El Text refós de la Llei d’urbanisme inclou el Catàleg de béns a protegir entre els documents integrants 
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), concretant que per aconseguir l’efectivitat de les 
mesures urbanístiques de protecció les administracions han d’incloure en un catàleg els béns a protegir, 
juntament amb les normes específiques, i d’acord amb les categories establertes per la legislació 
sectorial aplicable. 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català diu que “els béns que integren el 
patrimoni cultural constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a 
les generacions futures”. El formen aquells béns relacionats amb la història i la cultura del municipi, que 
per el seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, científic o tècnic, mereixen una 
protecció i una defensa especials, de manera que puguin ser gaudits pels ciutadans, a la vegada que es 
garanteix la seva permanència. 

El patrimoni cultural del poble de Renau és el resultat d’una producció constructiva i arquitectònica  que 
reflecteix els esdeveniments socials, culturals i artístics de cada època i un dels testimonis fonamentals 
de la trajectòria històrica i de la seva identitat. Protegir, conservar i millorar el patrimoni, i investigar i 
difondre el seu coneixement i els seus valors, és tant la vocació com la obligació de l’ajuntament. 

La finalitat de la redacció del catàleg de béns a protegir és la de preservar el patrimoni del municipi per a 
tal de garantir la seva conservació futura i per a transmetre els valors culturals als ciutadans i visitants del 
municipi. 

En aquest Catàleg, i en altres documents del POUM, s’estructuren diferents mecanismes per a  
salvaguardar i protegir el patrimoni històric, artístic i arquitectònic d’un possible deteriorament o pèrdua i 
per a que qualsevol intervenció que s’hi pugui realitzar estigui d’acord amb la tipologia d’edificació, ús o 
manteniment i no comporti cap deteriorament dels seus valors. 

Tot i que hi ha figures, formes de protecció, legislació i competències suficients per protegir els elements 
o béns culturals, caldrà en tot moment que l’execució, la determinació, la inclusió d’aquests o altres 
elements i, en definitiva, l’aplicació de certes figures de protecció no recaigui en poques mans i en 
interessos concrets i particulars. 

El Catàleg recull els elements inventariats, que ja disposen de protecció, per el Servei del Patrimoni de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(Inventari del Servei de Patrimoni Arquitectònic i Inventari del Servei d’Arqueologia). 

La justificació del Catàleg, com a complement dels continguts propis del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, cal buscar-la en la necessitat que té la nostra societat de salvaguardar tots aquells valors que 
ens ajudin a preservar el llegat que ens ha arribat dels nostres avantpassats i que ens ajuden a 
comprendre la seva forma de pensar i viure. 

El Patrimoni el conformen els béns arquitectònics i els jaciments i zones arqueològiques. La seva 
singularitat, tant com elements històrics com objectes arquitectònics, obliga a un tractament diferenciat 
respecte altres elements més concrets i, també, integrants d’aquest patrimoni. 

Cal recordar aquí, en referència al béns immobles, la necessària transformació que han de tenir per tal 
d’adaptar-se als nous usos i formes de vida vigents en cada moment històric. Aquest procés de canvi i 
adaptació s’ha d’harmonitzar amb el criteri de conservació del patrimoni, a l’efecte que tots els seus 
valors no es malmetin. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri entre present i passat. 

El Catàleg no pretén, doncs, ser un simple recull de receptes d’intervenció, sinó que senzillament vol 
descriure i valorar els diferents elements que el composen, determinant la protecció que es creu més 
convenient per a la preservació dels valors que cada element conté. 
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L’objectiu és el d’entendre el catàleg com un instrument essencialment dinàmic, tant a nivell dels béns 
inventariats com de les formes d’actuació previstes en cada un d’ells. Tot això en base al criteri d’adaptar 
i lligar les disposicions normatives d’intervenció i conservació a les tècniques vigents en cada moment 
històric concret. 

02. LEGISLACIÓ APLICABLE 

01. LEGISLACIÓ URBANÍSTICA APLICABLE 

L’article 59.1.d del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) inclou el Catàleg de béns a protegir entre els documents integrants del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM). En l’article 71 es concreta que per aconseguir l’efectivitat de 
les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les 
administracions han d’incloure en un catàleg els béns a protegir, juntament amb les normes especifiques, 
i d’acord amb les categories establertes per a la legislació sectorial aplicable. Aquests articles no estan 
modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme. 

02. LEGISLACIÓ SECTORIAL APLICABLE 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993), és la 
que vetlla per la protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del 
patrimoni cultural català, que està integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la 
història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa 
especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors 
condicions a les generacions futures. 

Estableix tres categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles i immaterials: els béns 
culturals d'interès nacional, els béns catalogats d’interès local i la resta de béns integrants de l'ampli 
concepte de patrimoni cultural. 

La llei també vetlla per l’elaboració i manteniment de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 
que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els béns que l'integren. Gestionat per el Servei del 
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, es va iniciar l'any 1982 i des 
d'aleshores s'ha anat perfilant fins a assolir una visió força completa del patrimoni construït monumental 
d'arreu de Catalunya. S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric, 
sectors i elements d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d'interès 
historicoartístic, tant de caràcter monumental com popular i tradicional. 

Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l'esmentada Llei 
9/1993: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local 
(BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei: 

- Béns culturals d'interès nacional (BCIN): són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant 
mobles com immobles, declarats per l'Administració de la Generalitat, que els ha d'inscriure al 
Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional. Pel que fa al patrimoni immoble, es classifiquen en: 
monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona d’interès etnològic, zona 
arqueològica i zona paleontològica. 

- Béns culturals d'interès local (BCIL): són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la 
seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN). 
Els béns culturals d'interès local immobles són declarats pel ple de l'ajuntament, en els municipis de 
més de cinc mil habitants, o pel ple del consell comarcal, en els municipis de menys de cinc mil 
habitants. També són béns culturals d'interès local (BCIL), els béns immobles que quan va entrar en 
vigor la Llei 9/1993 eren inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats en plans d'urbanisme. 
El Departament de Cultura de la Generalitat els ha d'inscriure al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 

- Bé d’interès (BI): Són la resta de béns mobles o immobles que, tot i no haver estat declarats BCIN o 
BCIL, reuneixen també prou valors artístics, arquitectònics, arqueològics, paleontològic, etnològic, 
documental, bibliogràfic o històrics per formar part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català. 

L’inventari del Patrimoni Arqueològic també forma part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català i està 
legislat per la mateixa Llei 9/1993, però sobretot està desplegat reglamentàriament per el Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
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Els béns arqueològics establerts dins de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català s’han de declarar, 
segons normativa de patrimoni, com a béns immobles. S’incorpora la figura, tal i com indica la legislació 
de patrimoni, d’Espai d’expectativa arqueològica: que són aquells llocs que no han estat declarats 
d’interès nacional, on per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es 
presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques. 

03. EL PATRIMONI CULTURAL DE RENAU 

01. BREU HISTÒRIA 

Situat en un promontori, al costat del camí romà que anava del Pont d’Armentera a Tarragona es trobava 
llavors el Mansus Renaldi, una vil·la romana, que es menciona en els pergamins de la Catedral de 
Barcelona, als voltants de l’any mil. Sota del poble s’han trobat trossos de ‘Dolium’ i ‘Sigilata’.  

El nom Renaldus va quedar-se en Renau. 

Cal establir l'origen històric de Peralta i Renau al segle XII. A l’any 1200 apareix com a senyor del ‘Monte 
Olivo’-Montoliu-Arnaldo de Montoliu, que demana en el seu testament, del 1267, ser enterrat a l’església 
parroquial del Catllar.   

A la Reconquesta del Camp de Tarragona, el Senyor de Montoliu de la Segarra-Cervera va rebre com a 
recompensa: el castell de Sta. Margarida, La Riera, El Catllar, els Cucons, Masllorenç, Renau i també 
Peralta. Renau i Peralta passaren al domini de la família Montoliu. El primer senyor privatiu de Peralta 
fou Bertran de Montoliu, els descendents del qual tingueren la senyoria fins que Joan Gabriel de Montoliu 
féu donació del lloc al monestir de Santes Creus l'any 1477. Més tard, la família Montoliu compraria Els 
Garidells i el 1402 van comprar als Vinader, la Quadra del Pedrós, ara terme de Vilabella. 

El monestir gaudí de la possessió de Peralta fins a la dissolució de les senyories. Santes Creus tenia 
sobre Peralta la baixa jurisdicció civil i criminal, mentre que l'arquebisbe de Tarragona disposava de l'alta 
jurisdicció per donació del rei Joan a l'arquebisbe Ènnec de Vallterra, l'any 1391. Peralta formà part de la 
parròquia del Catllar de Gaià fins l'any 1572, que l'arquebisbe Gaspar Cervantes de Gaeta disposà la 
unió de la vicaria de Peralta amb l'església parroquial de Renau. 

Renau fou possessió dels senyors del Catllar fins al començament del segle XIV, en què Sibil·la de 
Requesens l'aportà com a dot a Dalmau de Montoliu. Els successors de Sibil·la i Dalmau retingueren la 
senyoria de Renau fins el 31 d'octubre de 1685, que Antònia de Cabanilles, àvia i curadora de Francesc 
Manuel de Montoliu, la vengué a Francesc Perelló, habitant de Tàrrega, pel preu de 20 170 lliures. 
Francesc Perelló, en morir, deixà la baronia a la seva muller Raimunda de Roger de Lloria, la qual al seu 
torn la llegà al seu segon marit Joan de Pinós, cavaller de Sant Joan de Jerusalem, el qual va convertir la 
baronia en una comanda dependent d'aquest orde l'any 1727. La comanda de Renau va tenir, segons 
consta, cinc comanadors. El primer va ser el seu fundador, Joan de Pinós i de Rocabertí. El succeïren 
Josep Esteve de Blanes-Centelles i de Pinós, Antoni de Clariana i Gualbes, Jordi Serra i Manuel 
Desvalls. 

Renau constituïa una baronia, de la qual formaven part, ultra l'indret del seu nom, els llocs del Pedrós 
(entre Renau, Vilabella i Nulles), de Cocons (actualment dins el terme del Catllar), de Masllorenç 
(municipi de l'Alt Camp), cavalleries de Vilabella (partida del terme de Vilabella) i les Comes 
d'Ulldemolins (partida de terra entre els termes de Reus, Vila-seca i Cambrils). Els barons tenien sobre 
Renau la jurisdicció civil, mentre que la criminal competia a l'arquebisbe de Tarragona d'ençà del regnat 
de Joan I. 

Peralta i Renau s'integraren a la Comuna del Camp de Tarragona. Peralta entrà a formar-hi part al segle 
XV i Renau ho va fer al XVI. 

A la Reconquesta de Valencia, D. Plácido de Montoliu va rebre Alfara i continuava discutint la Baronia de 
Renau amb els Hospitalaris de San Joan de Jerusalem. A més, ostentava la baronia de Bonrepòs i de 
Mirambell demanant en el seu testament (1648), de que si moria a Valencia fos enterrat a l’església del 
monestir de Sto. Domingo, en el terme de Museros, i si moria a Catalunya, a la sepultura dels seus, al 
monestir de Santes Creus. 

En una carta trobada a l’armari de Renau de l’arxiu de la Corona d’Aragó es manifesta el mal estat en 
què es trobaven els papers de Renau a València. Aquesta carta data de l’any 1704.  

Per haver desaparegut aquesta família, s’ignora en quin arxiu es troben actualment els citats documents, 
ja que ens donarien l’origen segurament de l’ermita del Llorito i a situació de l’antiga església parroquial  
de Santa Llúcia, que probablement serà d’una altra advocació. 



Pla d’ordenació urbanística municipal de Renau - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR   

 

5

El 1427 era el senyor del castell de Renau Guillem Ramon de Montoliu 

El 1437 va passar a Arnau de Montoliu. 

El 1538 va passar a Pere Ramon de Montoliu. 

El 1574 va passar a Onofre de Montoliu. 

El 1593 va passar a Francesc de Montoliu, domiciliat a València. 

El 1632 va passar a la viuda de l’anterior, Anna Maria Sayol i a Lluïsa, viuda de Joan de Montoliu. 

El 1662, que fou l’últim baró, va passar a Gaspar de Montoliu. 

D’aquest baró sorgí Plàcido de Montoliu, del que ja hem parlat, que es va casar amb la ‘Pubilla Castells’ 
castellana de Tartareu, i havent fet un plet pels drets que tenia a la casa dels seus pares, va obtenir la 
sentència real favorable de 10.000 escuts, entre legítima, llegats i interessos. La mare i esposa de l’últim 
baró, Gaspar de Montoliu, per pagar a Plàcido i altres censales que tenia la casa, va vendre en subhasta 
pública la citada Baronia, essent el comprador Francesc de Perelló, habitant de Tàrrega, vil·la on es va 
efectuar la citada subhasta, per la Reial Audiència del Principat de Catalunya, any 1685. 

El senyor Perelló va pagar 10.000 lliures -moneda de Barcelona- a Josep Torres, procurador de Antonia 
de Cabanillas, a la ciutat de València com a tutora de la persona i béns de Francesc Emmanuel de 
Montoliu, nebot. Una vegada la Baronia de Renau va estar en mans de Francesc de Perelló, va passar a 
la seva esposa Raimunda de Perelló i Roger de Llúria. Al fer-se vídua, es va casar  en segones núpcies 
amb Joan de Pinos i Rocaberti, cavaller hospitalari de San Joan de Jerusalem, que va heretar la citada 
Baronia (1703), document que es troba en els protocols de la Notaria d’Antoni Roses de Tàrrega, el dia 9 
de juny. L’any 1727 Joan de Pinós rep poders per fundar la Comendadoria de Renau. En aquest moment 
erigeix i funda una Comendadoria, per la dotació de la qual va donar i oferir tota aquella Baronia 
anomenada vulgarment de Renau, situada al Camp de Tarragona, corresponent als llocs de Renau, 
Masllorenç, Cocons i Padrós, amb dues Milícies anomenades Cavalleries en el territori de Vilabella, i una 
quadra anomenada Coma de Ulldemolins, situades en el citat Camp de Tarragona. Per aquesta raó a 
partir d’aquest moment la Baronia de Renau porta el nom de Renau i Pinós.  

El seu primer comenador fou Manel Desvalls. El 1749 essent comenador Antoni de Clariana Gualbes, es 
refà el teulat del Castell de Renau, es col·loquen noves tortugades, s’enrajolen Les Botigues, utilitzant-se 
100 cuarteres de calç. El Mestre de Cases Esteve Català de Barcelona, féu la reparació que va durar 
120 dies. La fusta per la teulada procedia d’Antoni Sol d’El Pla de Santa Maria. La teulada estava 
realitzada amb cabirons i enllatat. S’utilitzaren 81 cabirons i 3 bigues. Es van arreglar Les Lluerenes amb 
nous vestiments i enllatades. En aquest mateix temps el Mestre de Cases Esteve Aloy de Torredembarra 
va fer un cup per 200 càrregues de vi i una mina per anar el vi a les botes, es van utilitzar 400 cairons. 

‘S’ha adobat la teulada, s’ha fet l’escala de pedra picada ab sa barana de fusta, s’ha enrajolat i 
ergamasejat la entrada, s’ha fet un celler nou contiguo al mateix – hi estan 100 càrregues de vi – s’ha fet 
un forn i lo terrat que les pluges havian fet enfonsar, se ha retornat part de volta de la antesala, s’ha 
adobat a botiga de l’oli, se ha adobat una paret forana a la part de llevant, s’ha fet nova la ximenea que lo 
vent la havia fet fer caurer, s’ha emblanquinat tot lo castell de cals. Sa adobat la prempsa posant-hi vigas 
novas, s’han fet casals per posar olivas, s’ha fet un arc de pedra per mantenir la teulada, s’ha composat 
lo rodet i l’olla de a prempsa. Una botiga pera recollir grans que es construïda devant dit Castell, en la 
cual se troba un cup de pedra molt gran de mes de 200 carregas de vi’.... 

Amb aquestes dades podem imaginar-nos, com anava canviant i aguantant el vetust castell. 

El 1772 era Comenador Jordi Serra. 

El 1783 torna el Comenador Manel Desvalls, potser per ser més coneixedor dels documents de la citada 
Comendadoria ja que Francesc de Montoliu reclama com a mal feta la alienació de la citada Baronia. 

El 1796 ‘Lo vall’ del Castell fou tancat amb una paret de pedra i fang. 

El 1808 degut a la guerra amb França els veïns i terratinents de Renau i la Quadra de Ultrera, no 
pagaven delmes. 

Després de l’extinció dels senyorius, tant Peralta com Renau formaren municipi propi, però amb la 
finalitat d’estalviar despeses decidiren, ambdós municipis, de fusionar-se en un de sol, cosa que es 
realitzà per una ordre de la Diputació Provincial de Tarragona del dia 7 de març del 1842 (Butlletí Oficial 
de Tarragona del 8.03.1842). 
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El nucli originari del poble de Renau és situat als voltants de la plaça de l'Església resultant de l'enderroc, 
l'any 1876, de les restes del castell feudal. L'església parroquial, bastida al costat del castell i dedicada a 
santa Llúcia, és la construcció més important del municipi. Fou ampliada entre el 1749 i el 1756; consta 
d'una nau de 15 m per 7,5 m. El campanar és una obra més tardana, possiblement de mitjan segle XIX. 
Durant el segle XVIII l'església de Renau s'enriquí amb quatre retaules barrocs de Francesc Bonifaç, 
escultor vallenc resident a Tarragona. Malgrat les pèrdues de la guerra de 1936-39, la parròquia de 
Renau encara conserva una imatge gòtica de la Mare de Déu del Lloret, una altra de la Mare de Déu del 
Roser, del segle XVII, i la creu professional d'argent, obra del segle XVII, de Peralta. A més de l'església 
cal destacar la Casa Jaumet, a l'entrada de la qual hi ha dues arcades gòtiques que tal volta formaren 
part d'alguna dependència del castell. 

De l'església parroquial de Santa Llúcia depenia la del poble de Peralta, igual com la caseria d'Altrera. 
Els llocs i castells de Peralta i de Renau foren després de la conquesta cristiana de la família Montoliu. 
La jurisdicció criminal fou des del 1391 de la mitra tarragonina; Renau restà en poder dels Montoliu (al s 
XIX era dels hospitalers), mentre que Peralta fou venuda el 1477 a Santes Creus. Prop del poble hi ha 
l'ermita del Lloret. 

02. BÉNS D’INTERÈS EN LES ÀREES URBANES I EN EL MEDI NATURAL 

El patrimoni arquitectònic del municipi el constitueixen varies edificacions en els nuclis històrics, de 
Renau i Peralta, i en el sòl no urbanitzable, com l’ermita del Lloret i diferents masos. 

Església Parroquial de Santa Llúcia 

La primitiva església seria romànica i més petita que la actual, el portal de la qual podria ser el que 
actualment es troba com a porta de la Rectoria. El seu titular seria probablement un altre, ja que l’actual 
sembla modern. 

L’emplaçament sembla ser molt a prop de l’actual parròquia, ja que el cementiri antic està allà mateix i 
acostumava a estar adossat a la mateixa. 

Un document firmat per Raimunda de Perelé, viuda l’any 1600, -armari 3 de l’arxiu de la Corona d’Aragó- 
comenta que hi havia un escut d’armes sobre la porta antiga i aparellada de l’església parroquial de 
Renau, amb unes glans granades en el quarter principal del mateix, que possiblement tingui alguna 
relació amb la Casa Olzinelles que foren senyors d’El Catllar.  

En aquesta església hi havia Espedanya ja que el 1679 al prendre possessió de la parròquia el Reverend 
Jaume Figuera, es van polsar les campanes, va visitar el Sagrari, les fonts baptismals, el cor i la abadia. 

Els clergues d’aquesta antiga església foren: 

1432: Reverend Jaume Basset, pbr. i vicari, 1567: R. Antoni Boronat, rector i R. Joan del Sol, vicari, 
1662: R. Joan Giralt, 1675:  Isidre Llort i 1679: Jaume Figueras. 

La actual església parroquial es de principis del s. XVIII. 

Sabem que el 7 de maig de 1746 es va prendre l’acord de fer l’església més gran, cosa que ens fa 
pensar que l’actual església no és altra cosa que una ampliació de la vella. L’Església de Renau sempre 
ha estat dedicada a Santa Llúcia; l’actual edifici fou començat l’any 1749 i set anys després es procedí a 
la seva solemne benedicció; cerimònia que presidí Ignasi Salas, rector del poble, i que se celebrà el dia 
27 de maig de 1756. A les despeses de la dita obra hi contribuïren tots els veïns i fins i tot el senyor 
comanador que hi aplicà diferents drets que cobrava dins de la baronia. Per exemple direm que hi 
adjudicà el terç que li corresponia de totes les multes imposades dins de la comanda. 

La façana és completament llisa i acaba en forma angular; la porta, enlairada tres graons de sòl de la 
plaça, és allindada i els dos únics elements que trenquen la uniformitat del conjunt són: la petita rosassa, 
únic punt de llum del temple, i un ull de bou situat a la part més superior. Al costat esquerre de la façana 
s’aixeca un petit campanar quadrangular, obra més tardana que la resta de l’edifici. Tal vegada podria 
ser de mitjans segle XIX; sabem que l’any 1858 l’Ajuntament va arrendar les pastures de Renau per a 
dos anys i el seu import, 2.802 rals, l’aplicà a les obres de reparació de l’església. 

L’església és d’una sola nau de 15 per 7,5 metres; la volta és reforçada per tres arcs faixons; entre arc i 
arc hi ha una lluneta amb una finestra cega. El presbiteri es polièdric i té volta de quart d’esfera, forma 
que s’assoleix mitjançant cinc llunetes. Sota la volta corre una cornisa clàssica que es trenca a la paret 
del fons del presbiteri; l’obra, en conjunt, podem catalogar-la com a una realització neoclàssica. 
Acabarem la descripció de l’església  amb una breu referència al cor que és situat damunt d’un arc 
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escassà a l’entrada del temple. Sota el cor, al mig, un cancell de fusta, mentre que al costat esquerre hi 
ha les escales per a pujar al cor i a la dreta un petit recinte que serveix de baptisteri. 

El santuari de la Mare de Déu del Lloret 

Als afores de Renau, prop de l'aiguabarreig de la riera de Renau i el torrent de Peralta, hi ha el santuari 
de la Mare de Déu del Lloret. La tradició en situa la construcció els anys trenta del segle XVI, però la 
primera notícia documental és de la segona meitat del segle XVII Aquesta capella fou substituïda per una 
segona l'any 1704. El santuari és una construcció d'una sola nau de 12 m de llarg per 5 d'ample. Les 
parets i la volta són decorades amb pintures de l'arquitecte Josep M Jujol, realitzades durant la 
restauració de l'edifici l'any 1925. La façana té forma rectangular, amb teulada de doble vessant; conté 
una porta amb llinda i una petita rosassa en forma d'estrella de sis puntes; la façana és coronada per un 
campanar d'espadanya, d'un sol ull. 

Peralta 

El lloc de Peralta estava totalment despoblat fins fa ben poc. L'edificació més interessant era l'església, 
del segle XIV, de la qual quedaven solament algunes parets i el campanar d'espadanya, de dos ulls. Té 
planta d'una sola nau de 15 m de llarg per 4 d'ample; la porta d'entrada és situada a la façana lateral 
esquerra. L'església de Santa Maria de Peralta tenia pintures murals del segle XIV a les parets de la nau. 
Aquestes pintures restaren tapades durant molts anys, fins que foren descobertes i arrencades a la 
dècada dels anys quaranta. Consten de cinc escenes que representen el calvari, la temptació d'Adam i 
Eva, el Pantocràtor, una composició força deteriorada en la qual és visible un sant Cristòfor i un altre 
calvari de dimensions més reduïdes. Actualment, les pintures murals de Peralta es conserven damunt 
taules a les dependències del Museu Diocesà de Tarragona, el qual també serva, procedents de Peralta, 
objectes litúrgics i un retaule del segle XV. 

Els masos 

Els termes de Renau i Peralta tenien molts masos, ara alguns deshabitats. El conjunt més important era 
l'Altrera o l'Ortrera, també anomenat les Vidielles, format pels masos d'Orpí, de Faramà o d'Alegret, de 
les Guàrdies i Calafell. L'Altrera és situada a l'E del terme, prop del Gaià, i fou incorporada a la baronia a 
mitjan segle XV. Al S de l'Altrera hi ha el Mas de la Sort o Mas de Bellver; és una casa de camp molt 
espaiosa, les terres de la qual han quedat negades pel pantà de Gaià. Al costat del camí que de Renau 
mena al Gaià hi ha els masos de Pujals o de Rabadà, de Taret, de l'Aleix o de Rull i el d'Aguiló; tots són 
anteriors al segle XVIII menys el de Taret. L'antic terme de Peralta tenia un únic mas, el de Soler, a la 
vora del camí de Nulles. Prop del nucli de Renau, al costat de l'actual carretera, hi havia la Teuleria i el 
Raval. Els masos s’han catalogat en el Catàleg de masies. 

04. INVENTARI ACTUAL DEL PATRIMONI DE RENAU 

01. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

En la memòria de les Normes subsidiàries de planejament de Renau (aprovades el 9 d’octubre de 1985) 
es fa un anàlisi històric del municipi, on es relacionen els següents béns: 

1. Església parroquial de Santa Llúcia 

2. Ermita de Nostra Senyora del Lloret 

3. Poble de Renau 

4. Poble de Peralta 

5. Església de Peralta 

En l’Inventari del Servei del patrimoni arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, hi consten:  

1. Nucli de Renau 

2. Església parroquial de Santa Llúcia 

3. Santuari de la Mare de Déu del Lloret 

4. Mare de Déu del Lloret 

5. Arcs de pedra de ca Jaumet 

6. Nucli de Peralta 
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7. Església de Santa Maria (Peralta) 

En l’eGipci (e-Gestió integral del Patrimoni Cultural Immoble), se citen els següents béns: 

1. Església parroquial de Santa Llúcia 

2. Santuari de la Mare de Déu del Lloret 

3. Arcs de pedra de ca Jaumet 

4. Església de Santa Maria o Església de Peralta 

02. PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

En l’Inventari del Patrimoni arqueològic de Catalunya, de la Direcció General del Patrimoni Cultural hi 
trobem els següents jaciments: 

a. Catalogat com a Bé Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 

- Castell de Renau: 

Àrea d’expectativa arqueològica. Declarada BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 
16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català. 

- Castell de Peralta: 

Àrea d’expectativa arqueològica. Declarada BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 
16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català. 

- Torre de les Guàrdies: 

Àrea d’expectativa arqueològica. Declarada BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 
16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català. 

b. Catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 

- Església de Peralta, Església de Santa Maria 

Àrea d’expectativa arqueològica. Declarat BCIL - 9/10/1985 / 27/05/1988 L’església consta com a bé 
inscrit al “Proyecto de Normas Subsidiarias de Planeamiento de Renau”, document aprovat el 
9/10/1985. 

c. Catalogats com a altres béns d’interès (BI) 

- Mas d’en Sort (núm. 7067) - BI 

- La Costa de Peralta (núm. 15480) -  BI 

- Mas de Pujals o Mas de Taret (núm. 15485) - BI 

-  Cova del Pambarra (núm. 15486) - BI 

-  Cementiri de Renau (núm. 15488) - BI 

-  Les Domenges o El Pi Gros (núm. 7066) - BI 

També cal considerar com a àrees d'expectativa arqueològica les construccions com esglésies, ermites i 
d'altres edificacions antigues i el seu entorn ates que són susceptibles de contenir restes arqueològiques 
i que moltes vegades les mateixes construccions constitueixen ja de per sí veritables conjunts 
arqueològics. Per això, l’àmbit i l'entorn d'aquestes construccions han de tenir la consideració d’àrees 
d'expectativa arqueològica i per tant, la corresponent protecció. 

05. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL CATÀLEG 

01. ANTECEDENTS I INVENTARIS 

Per a la elaboració del Catàleg de béns a protegir, annex al Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Renau, s’ha revisat el llistat dels elements inclosos en els diferents inventaris existents, relacionats en 
l’apartat 04 d’aquesta memòria. 
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També s’han tingut en compte altres treballs o estudis d’àmbit local realitzats i diverses fonts 
bibliogràfiques. 

La revisió d’aquests inventaris s’ha completat amb un treball de camp per tal de comprovar la realitat 
actual del patrimoni de Renau. 

02. CRITERIS 

La definitiva catalogació s’ha fet a partir de l’aplicació de diversos criteris de selecció (estat de 
conservació, relació amb l’entorn, incidència de l’ordenació prevista en el POUM,...). El criteri 
preponderant ha estat el del valor intrínsec de l’element. Per a la seva determinació s’han tingut en 
compte diversos preceptes associats a la tipologia del bé, les seves connotacions artístiques, la seva 
història i, en menor mesura, la seva localització. 

La tipologia permet classificar el patrimoni edificat com a síntesi del coneixement de la vila. El seu estudi 
comporta la definició dels elements característics que conformen cada tipus i aquests són els punts de 
referència a l’hora de definir l’abast i el tipus de protecció.  

La història situa el bé catalogat en el marc de l’evolució urbana del municipi i ajuda a explicar uns fets 
que, aïlladament, no tindrien explicació, ni tampoc transcendència pel patrimoni de la vila. La història 
urbana ha estat, tradicionalment, l’encarregada de destriar el perquè d’uns elements determinats que han 
configurat una determinada imatge de Renau i la seva construcció en els diferents períodes històrics.  

La qualitat artística, i també la notabilitat constructiva, són paràmetres de valoració per a la catalogació 
dels elements. Un edifici es pot catalogar simplement pel fet d’estar construït segons tècniques molt 
avançades en el seu moment i que es poden considerar totalment innovadores. La localització dins 
l’estructura urbana és, així mateix, un element seleccionador i que influeix en la catalogació de 
determinats edificis. 

Els conjunts dels dos nuclis de Renau i Peralta no s’han inclòs en el Catàleg, donat que no tenen prous 
elements d’interès i que queden àmpliament protegits per la normativa urbanística de les seves zones. 

a. Tipologies 

Seguint l’estratègia del servei del Patrimoni s’han dividit els elements catalogats amb vàries tipologies. A 
més dels conceptes arquitectònic i arqueològic, hi ha els àmbits urbans, els d’interès natural o etnològic i 
els paleontològics: 

- Elements arquitectònics d’interès: Be - Béns  

- Àrees i jaciments arqueològics d’interès: Ea - Espais d’expectativa arqueològica 

b. Fitxes 

Per a cada element s’ha redactat una fitxa on consta la següent informació: 

a. Dades generals: adreça o localització (sí és el cas amb coordenades UTM), règim i qualificació del 
sòl, categoria de protecció i identificació en el plànol. 

b. Plànols i fotografies 

c. Descripció del bé: època de construcció, estil, autor, descripció tipològica, ús, titularitat i estat de 
conservació. 

d. Raons d’incorporació al Catàleg: estudis previs, descripció històrica i estilística i bibliografia. 

e. Determinacions normatives: nivell de protecció, obres permeses, elements a preservar, elements 
modificables, altres condicions d’ordenació, usos permesos i observacions. 

c. Categories de protecció 

Els nivells de protecció són els que defineix la Llei 9/93 del patrimoni cultural català, i l’inventari del 
patrimoni català,: 

- Béns culturals d’interès nacional (BCIN): són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, 
declarats per acord exprés i a l’efecte de l’òrgan competent de caràcter estatal o autonòmic, que els 
ha d'inscriure al Registre de béns culturals d'interès nacional. Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es 
classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona d’interès 
etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica. 
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- Bé cultural d’interès local (BCIL): són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva 
importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN), però 
tenen un interès històric, etnològic, o arqueològic de caràcter local. També són BCIL, els béns que 
quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats 
en plans d'urbanisme (segons la disposició addicional primera de la Llei). 

- Béns d’interès (BI): són la resta de béns mobles o immobles que, tot i no haver estat declarats BCIN o 
BCIL, reuneixen també prou valors artístics, arquitectònics, arqueològics, paleontològic, etnològic, 
documental, bibliogràfic o històrics per formar part de l'Inventari del patrimoni cultural. 

d. Nivell de protecció 

S’estableixen quatre nivells de protecció, s’escollirà per a cada element el nivell més adequat dels 
següents: 

- Total: és el que correspon als béns que tenen el més alt grau d’importància històrica -  arquitectònica. 
Les actuacions de consolidació, conservació i restauració no suposaran aportacions de reinvenció 
dels disseny original i aniran encaminades a recuperar els seus valors arquitectònics i arqueològics 
inicials. 

- Parcial: és el que correspon als béns que tenen un interès considerable i han de recuperar els seus 
valors originals o els han de conservar. Les actuacions de consolidació,conservació restauració i /o 
rehabilitació no suposaran modificacions dels elements especialment protegits i tendiran a la seva 
recuperació. Els elements no especialment protegits, podran ser objecte de tot tipus d’intervenció 
arquitectònica, respectant les determinacions del POUM i no depreciïn els elements protegits. 

- Específic: és el que correspon als elements d’interès que es troben aïllats o formant part d’un edifici. 
Es protegeix aquest element en la seva totalitat. En cas de substitució de l’edificació que li dóna 
suport, l’element serà traslladat a la nova edificació. 

- Tipològic: és el que correspon als principals elements o trets característics dels béns catalogats que 
defineixen la seva estructura tipològica, així com els elements comuns (vestíbul, caixa d’escala, 
estructura, façana o altres). En aquests casos s’admeten actuacions de reforma reutilització i 
rehabilitació que mantinguin les característiques que defineixen la seva estructura tipològica. 

e. Classes d’intervenció 

Les actuacions previstes en aquestes normes sobre els edificis, construccions, elements i conjunts 
d’interès històric - arquitectònic, són les següents: 

- Obres de consolidació 

- Obres de conservació o reparació 

- Obres de restauració  

- Obres de reutilització 

- Obres de rehabilitació 

- Obres d’ampliació 

- Obres d’addició 

- Intervenció arqueològica 

Els conceptes estan definits en l’apartat normatiu d’aquest catàleg. 

06. EQUIP 

El Catàleg de bens a protegir ha estat elaborat per Jordi Granell March, Cristina Gurí Basora i Elena Rull 
Pérez, arquitectes. 

 

Renau, novembre de 2012 
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 Ajuntament de RENAU (Tarragonès) 

 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

02. NORMATIVA 

CAPÍTOL 1. OBJECTE, CRITERIS I MARC NORMATIU 

Art. 1. Objecte i definició 

1. El Catàleg de béns a protegir de Renau, integrat dins del Pla d’ordenació urbanística (POUM), és 
l’instrument general de protecció del patrimoni i comprèn els elements que constitueixen el patrimoni 
arquitectònic i històric de la totalitat del terme municipal. Es redacta d’acord amb els preceptes de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya i està format pel conjunt de béns que per les seves característiques singulars, 
històriques o etnològiques mereixen una especial protecció i un tractament individualitzat per garantir-ne 
la seva preservació. 

2. L’objecte del Catàleg de béns a protegir, en el marc del Pla d’ordenació urbanística (POUM) de 
Renau, és: 

a. Protegir els edificis, conjunts i ambients urbans, elements arquitectònics, elements i àrees 
d’expectativa arqueològica, per les seves característiques arquitectòniques, culturals, històriques,  
típiques o tradicionals. Al mateix temps, té la voluntat d'ordenar, mantenir i recuperar en el possible la 
qualitat del paisatge urbà i rústic. 

b. Establir i fomentar les mesures i actuacions públiques i privades necessàries per a la conservació, 
recuperació i millora dels elements objecte de protecció i els seus entorns. 

c. Establir el règim d'edificació i ús dels elements objecte de protecció, així com la normativa tècnica per 
a les intervencions, les formes d'actuació, de col·laboració i ajut per part de l'administració i el règim 
disciplinari de correcció de les infraccions. 

3. En els béns immobles, la necessària transformació que han de tenir per tal d’adaptar-se als nous usos 
i formes de vida vigents en cada moment històric s’ha d’harmonitzar amb el criteri de conservació del 
patrimoni, a l’efecte que tots els seus valors no es malmetin. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri 
entre present i passat.  

Art. 2. Contingut i documents del catàleg 

1. Aquest Catàleg conté la relació dels béns i espais que integren el patrimoni arquitectònic i arqueològic  
de tot el terme de Renau i que conjuntament amb les normes que els regulen, forma part de la 
documentació del POUM, i de les seves determinacions. 

2. Els documents que constitueixen el Catàleg de béns a protegir del terme municipal de Renau, que 
forma part de la documentació del POUM i de les seves determinacions, són els següents: 

a. Memòria descriptiva: Descriu l’objecte, contingut i metodologia del document. 

b. Normativa: Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions en els elements 
objecte de protecció. 

c. Fitxes individualitzades de les característiques de cada un dels béns catalogats, amb descripció, 
referències històriques, nivell de protecció, normes específiques, fotografies, plànol de localització i 
altres dades rellevants. 

3. L’emplaçament o situació dels béns inclosos en el Catàleg figura en els plànols d’ordenació 
corresponents. 

Art. 3. Marc legal i interpretació 

1. L’article 59.1.d del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC) inclou el Catàleg de béns a protegir entre els documents integrants del Pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM). En l’article 71 es concreta que per aconseguir l’efectivitat de 
les mesures urbanístiques de protecció de monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals, les 
administracions han d’incloure en un catàleg els béns a protegir, juntament amb les normes especifiques, 
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i d’acord amb les categories establertes per a la legislació sectorial aplicable. Aquests articles no estan 
modificats per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’urbanisme. 

2. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993), és 
la que vetlla per la protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del 
patrimoni cultural català, que està integrat per tots els béns mobles o immobles relacionats amb la 
història i la cultura de Catalunya que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, 
paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa 
especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors 
condicions a les generacions futures. Cal fer esment especial als articles que parlen del deure de 
conservació i preservació del bé o de les inspeccions que es podran realitzar durant les obres. 

3. El Decret 78/2002, de 5 de març, d’aprovació del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya regula les actuacions en els espais d’expectativa arqueològica o 
paleontològica. 

4. El marc normatiu d’aplicació als béns catalogats està format per la normativa del Catàleg de béns a 
protegir, la normativa específica de cada fitxa continguda en aquest Catàleg i la normativa urbanística del 
POUM, a més de la normativa general i sectorial vigent. Les normes urbanístiques s’interpretaran d’acord 
amb el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del mateix. 

5. Aquesta normativa, comuna a tots els béns inclosos en el Catàleg, conté aquelles disposicions 
generals i particulars necessàries per a garantir la correcta intervenció en el patrimoni regulant els 
aspectes comuns que no s’especifiquen en la fitxa concreta de cadascun dels béns. 

6. En els casos d’imprecisió prevaldrà la solució més favorable a la menor edificabilitat, a la major dotació 
per a espais públics i a la major protecció ambiental. 

7. Per tot allò no regulat específicament, aquest Catàleg de béns es remet, com ja s’ha comentat, a la 
regulació general del POUM, a la regulació general de la Llei d’Urbanisme de Catalunya d’aplicació, a la 
regulació sectorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i a l’altra normativa general o sectorial 
d’aplicació, sense perjudici de les que es dictin amb posterioritat amb major detall i precisió. 

8. Els particulars i l’Administració, queden obligats al compliment de les disposicions contingudes en el 
present Catàleg de béns a protegir situats en el terme municipal de Renau, elaborat com un document 
annex al POUM, de manera que qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, de caràcter provisional 
o definitiu, haurà d’ajustar-se al previst el mateix i en la legislació urbanística i sectorial d’aplicació. 

Art. 4. Intervenció de l’Ajuntament 

1. El deure de conservació dels béns protegits correspon als seus propietaris. En els béns que siguin de 
domini públic seran competència de l'Ajuntament, que haurà d'assumir-ne el deure de la conservació. 

2. L'Ajuntament vetllarà per mantenir una correcta imatge del bé dins de l’espai urbà o el paisatge que 
conforma. En aquest sentit podrà actuar d’acord amb les atribucions que li dóna la legislació vigent. 

3. L'Ajuntament podrà ordenar, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, als propietaris dels béns 
inclosos en el present catàleg que estan obligats a conservar-los en bon estat., l'execució de les obres, o 
l’adequació de l’activitat, necessàries per a la conservació en les òptimes condicions del bé o del seu 
entorn, quan el seu estat o ús posi en perill la permanència o integritat de l'element catalogat. En aquest 
cas, les obres s'executaran a costa dels propietaris, d'acord amb la legislació vigent. 

4. L'Ajuntament podrà ordenar als propietaris d'elements catalogats l'execució d'obres de restauració o 
realçament, d'acord amb allò establert a la legislació vigent. 

5. L’Ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys causats 
il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció, o enderrocament o 
mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el bé al seu estat anterior. 

Art. 5. Vigència, competència i revisió 

1. El Catàleg de béns a protegir és un document complementari i subsidiari del POUM i per tant serà 
vigent a partir de l’entrada en vigor del POUM. 

2. La vigència del catàleg serà indefinida fins a la seva revisió. 

3. Serà motiu de revisió del Catàleg de béns a protegir: 

a. La revisió del POUM de Renau. 
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b. El desenvolupament de la legislació sectorial o l’aparició de nova legislació sobre el Patrimoni cultural 
que incideixi substancialment. 

c. El descobriment de nous béns que no tinguin cap mena de protecció específica o de nous elements o 
circumstàncies en els béns catalogat que n’aconsellin la seva modificació. 

3. La seva modificació, si s'escau, haurà de seguir la mateixa tramitació desenvolupada per a l'aprovació 
d'aquest Catàleg, d’acord amb la legislació urbanística i la legislació sectorial. 

4. Correspon tant a la iniciativa pública com a la privada el desenvolupament i compliment d'aquest 
Catàleg, sense que això disminueixi les atribucions municipals en ordre a la tramitació i aprovació 
d'aquestes iniciatives. 

Art. 6. Procediment per a la modificació o inclusió de nous béns en el catàleg 

1. Per la modificació de qualsevol dels documents d’aquest catàleg de béns a protegir, s’haurà de seguir 
el tràmit previst en la legislació urbanística o sectorial d’aplicació i els tràmits establerts en aquest 
document i en la normativa general del present POUM. 

2. Les inclusions d'elements al Catàleg s'iniciaran d'ofici o a instància de particulars, en expedient 
individualitzat per a cada element. Caldrà l'aportació d'antecedents, dictàmens i demés elements que 
s'estimin necessaris per justificar la modificació proposada. 

3. De l'inici i tramitació de l'expedient d'inclusió a Catàleg es donarà compte de forma individualitzada als 
propietaris, titulars de drets reals, arrendataris i ocupants dels edificis o elements afectats. En cas de ser 
impossible la localització, es publicarà mitjançant edictes. 

4. L'acord d'iniciar l'expedient d'inclusió al Catàleg, un cop recollida la informació prèvia que s'estimi 
idònia, s’haurà d’adoptar per l'Ajuntament en ple, en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada de 
la sol·licitud o de la formulació de la proposta per l'organisme municipal corresponent. En el mateix acte 
d'incoació de l'expedient s'haurà de fer pronunciament exprés i justificat sobre l'aplicació de la suspensió 
de l'atorgament de llicències o limitació de les mateixes, en els termes expressats en la legislació vigent. 

5. La proposta de catalogació haurà d'incloure, si és el cas, la delimitació justificada de l'entorn de 
protecció. Caldrà concretar les afectacions, limitacions o prescripcions de tot ordre que s'hagin d'aplicar 
en aquest entorn. 

6. L'expedient s'haurà de complimentar d'acord amb el mateix tipus de fitxa que configura el Catàleg i, 
aplicar els criteris normatius generals i particulars que s’estableixen en el catàleg. 

7. En tot allò no al·ludit directament en aquest punt, s'estarà el que digui la legislació vigent de 
procediment administratiu, la urbanística i la sectorial sobre patrimoni. 

Art. 7. Adquisicions i expropiacions 

1. L'Ajuntament, sense perjudici d'adoptar les mesures que procedeixi, podrà expropiar edificis 
catalogats, d’acord amb el previst en la legislació vigent, en els següents casos: 

a. Si els propietaris no realitzen les obres preceptives requerides per plans, normes o projectes. 

b. Per reiterat incompliment per part del propietari de les seves obligacions. 

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

d. També es podran expropiar els immobles que formin part de l'entorn d'edificis catalogats que 
representin causa de risc o perjudici i puguin destruir o minvar la bellesa o seguretat de l'element 
catalogat. 

Art. 8. Continguts dels projectes i desenvolupament de les obres 

1. Abans d’iniciar el projecte d’actuació, es aconsellable fer una fase prèvia que, basada en una correcta 
informació, permeti intuir unes primeres idees d’intervenció. Tot seguit, i sota una anàlisi arquitectònica 
més profunda, amb identificació de sistemes constructius, estudi dels materials i reconeixement del 
procés històric, permeti definir en primer lloc els objectius de l’actuació i a continuació l’abast i forma de 
la intervenció. Aquest procés ha de desembocar en una intervenció efectiva adaptada a cada moment 
històric i amb el màxim respecte envers els valors culturals i socials que han comportat la catalogació del 
bé.  
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2. Per intervenir en un bé catalogat, llevat d’en aquelles actuacions menors de manteniment, serà 
necessari la redacció d’un projecte tècnic, que haurà de justificar l’estat actual, el valor històric i cultural i 
descriure acuradament les obres d’intervenció a realitzar sobre l’element edificat. A més de la 
documentació legal preceptiva, contindrà: 

a. Aixecament planimètric complert amb plantes, alçats i seccions, tant generals del conjunt com de 
detall de les diverses parts diferenciades que els composin, així com detalls constructius dels 
diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la 
seva plena comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. 

b. Reportatge fotogràfic complert sobre la totalitat de l’edificació o del conjunt i de l’entorn, amb visions 
de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la formalització exterior com 
dels espais interiors. 

c. Estudi històric i arqueològic, si és el cas, complert de l’edificació, amb la identificació de la major 
informació possible entorn a la seva construcció (identificació de sistemes constructius, estudi dels 
materials,...), els agents que hi van intervenir, identificació de les etapes constructives (modificacions 
o ampliacions més significatives que hagi experimentat en la seva història, context en que es varen 
produir i quina podia ser la seva funció). Les conclusions aniran acompanyades de la informació 
gràfica necessària perquè siguin comprensibles i perfectament identificables en l’edificació actual. 
L’estudi, en funció de la complexitat històrica i tipològica del bé, pot formar part del projecte o estar en 
un document annex. Aquest estudi posarà les bases per tal d’establir els objectius de l’actuació i 
l’abast i forma de la intervenció adaptada a les característiques del bé. 

d. El projecte justificarà convenientment, amb estudis previs, els enderrocs a realitzar, la reutilització 
dels materials procedents d’aquest, el tipus de material a emprar, els acabats, les textures i els colors 
dels diferents elements que composen el bé; especialment per el que fa als elements més 
representatius i característics.  

e. Justificació de la conveniència o necessitat de les obres o intervenció a realitzar. 

3. Quan es trameti el projecte a l’administració, abans de donar-se la llicència, els serveis tècnics de 
l’ajuntament realitzaran una visita prèvia al bé, per corroborar el contingut del document. 

4. En les actuacions sobre béns catalogats de tipus menor, de manteniment o de petita reforma, que per 
la seva poca entitat no necessitin presentar la documentació esmentada, els serveis tècnics municipals 
faran una inspecció prèvia a l’informe de la llicència, que serà en tot els casos preceptiva.  

5. El promotor o propietari del bé té l’obligació de comunicar a l’administració qualsevol incidència que es 
produeixi durant l’execució de les obres d’intervenció, per tal d’actuar de forma conjunta, correcte i 
coherent en tot el procés constructiu. 

6. L’administració, es reserva el dret de realitzar visites durant les obres d’intervenció. 

Art. 9. Aprovació de les actuacions en elements catalogats 

1. L’acte de concessió de llicència municipal és un acte reglat, que té caràcter municipal. 

2. En els béns declarats BCIN, com a mesura prèvia a l’atorgament de llicència d’obres i per tal 
d’assegurar la protecció del patrimoni cultural, d’acord amb l’article 34.1 de la Llei 9/1993 de patrimoni 
cultural català, caldrà comptar amb l’informe favorable dels organismes competents, en aquest cas de la 
Comissió tècnica del patrimoni cultural dels Serveis territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

3. En els altres béns, especialment en els declarats BCIL, es podrà demanar informe previ als Serveis 
territorials a Tarragona del Departament de Cultura quan es tracti d’obres singulars. 

Art. 10. Categories de protecció 

Els nivells de protecció són els que defineix la Llei 9/93 del patrimoni cultural català, i l’inventari del 
patrimoni català: 

- Béns culturals d’interès nacional (BCIN): són els béns més rellevants del patrimoni cultural català, 
declarats per acord exprés i a l’efecte de l’òrgan competent de caràcter estatal o autonòmic, que els 
ha d'inscriure al Registre de béns culturals d'interès nacional. Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es 
classifiquen en: monument històric, conjunt històric, jardí històric, lloc històric, zona d’interès 
etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica. 



Pla d’ordenació urbanística municipal de Renau - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR   

 

15

- Bé cultural d’interès local (BCIL): són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva 
importància, no compleixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional (BCIN), però 
tenen un interès històric, etnològic o arqueològic de caràcter local. També són BCIL, els béns que 
quan va entrar en vigor la Llei 9/1993 estaven inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats 
en plans d'urbanisme (segons la disposició addicional primera de la Llei). 

- Bé d’interès (BI): són la resta de béns mobles o immobles que responen a un nivell suficient d'interès 
cultural pel municipi, tot i no haver estat declarats BCIN o BCIL, reuneixen també prou valors artístics, 
arquitectònics, arqueològics, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic o històrics per formar 
part de l'Inventari del patrimoni cultural. Entre ells hi trobem jaciments arqueològics i paleontològics, 
edificacions singulars, masies, fites de terme, fonts, barraques de pedra seca que requereixen un cert 
grau de protecció com a elements d’identitat del municipi. 

Art. 11. Tipologia dels béns protegits 

Seguint l’estratègia del servei del Patrimoni s’han dividit els elements catalogats amb vàries tipologies. A 
més dels conceptes arquitectònic i arqueològic, hi ha els àmbits urbans, els d’interès natural o etnològic i 
els paleontològics: 

1. Elements arquitectònics d’interès. Són aquells edificis o conjunts d'edificis que cal protegir, total o 
parcialment, de forma directa, és a dir, evitar-ne la desaparició i mantenir-ne un bon estat d'ús i 
conservació. Generalment correspon a un edifici concret. Hi podem trobar: 

- Edificis. Són els monuments i immobles amb valors arquitectònics, històrics o socials, que 
conserven total o parcialment la coherència unitària del projecte original, malgrat les actuacions 
que al llarg del temps s’han efectuat sobre els mateixos. Per la seva singularitat, característiques, 
representativitat i per la seva coherència en el pensament arquitectònic que transmeten, pertanyen 
inequívocament al patrimoni cultural de la ciutat i són mereixedors d’una especial protecció. En 
altres casos, els béns estan lligats històricament a les activitats de l’entorn de la vila i mantenen els 
valors d’una arquitectura generalment popular i anònima, i són representatius de l’ocupació en el 
territori. 

- Construccions. Són aquelles obres d’enginyeria civil o militar, com ponts, canals, preses, muralles 
o torres de guaita o defensa, que tenen un interès específic per raons històriques, arqueològiques, 
científiques, culturals o socials. 

- Elements. Són aquelles obres aïllades, de petit format, que s’integren en el paisatge com a 
objectes commemoratius, representatius, d’interès específic per raons històriques, científiques, 
artístiques, culturals o socials, i que conserven total o parcialment el seu disseny. 

2. Àrees i jaciments arqueològics d’interès: Són aquells espais o punts del territori, delimitats pel 
Departament de Cultura, on, normalment situades en el subsòl, es localitzen o es preveuen localitzar, 
restes i vestigis d’antigues construccions, d’origen arqueològic descoberts o detectats mitjançant 
prospeccions o troballes recolzades per estudis històrico-arqueològics. 

Està integrat per un únic grup: 

 - Espais d’expectativa arqueològica (Ea) 

CAPÍTOL 2. BÉNS CULTURALS ARQUITECTÒNICS 

Art. 12.  Nivells de protecció 

El nivell de protecció dels béns culturals d’interès es refereix a la seva rellevància en cada situació, i es 
concreta a la fitxa de cadascun d’ells. 

S’estableixen quatre nivells de protecció, s’escollirà per a cada element el nivell més adequat dels 
següents: 

a. Total: és el que correspon als béns que tenen el més alt grau d’importància històrica - arquitectònica. 
Les actuacions de consolidació, conservació i restauració no suposaran aportacions de reinvenció 
dels disseny original i aniran encaminades a recuperar els seus valors arquitectònics i arqueològics 
inicials. 

b. Parcial: és el que correspon als béns que tenen un interès considerable i han de recuperar els seus 
valors originals o els han de conservar. Les actuacions de consolidació,conservació restauració i /o 
rehabilitació no suposaran modificacions dels elements especialment protegits i tendiran a la seva 
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recuperació. Els elements no especialment protegits, podran ser objecte de tot tipus d’intervenció 
arquitectònica, respectant les determinacions del POUM i no depreciïn els elements protegits. 

c. Específic: és el que correspon als elements d’interès que es troben aïllats o formant part d’un edifici. 
Es protegeix aquest element en la seva totalitat. En cas de substitució de l’edificació que li dóna 
suport, l’element serà traslladat a la nova edificació. 

d. Tipològic: és el que correspon als principals elements o trets característics dels béns catalogats que 
defineixen la seva estructura tipològica, així com els elements comuns (vestíbul, caixa d’escala, 
estructura, façana o altres). En aquests casos s’admeten actuacions de reforma reutilització i 
rehabilitació que mantinguin les característiques que defineixen la seva estructura tipològica. 

Art. 13.  Elements protegits 

Per a cadascun dels béns culturals inclosos en aquest Catàleg, es concreten aquells elements que 
mereixen una protecció particular i atenent les següents definicions: 

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

b. Façana. Per als nivells de protecció Total i Parcial, s’entén com a façana protegida el conjunt 
d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que formen els murs exteriors de tancament d’un 
edifici. Pel nivell de protecció Tipològica, s’entén com a façana protegida el conjunt de 
característiques que defineixen la seva tipologia (eixos verticals i horitzontals de composició, 
proporció de massís - buit, característiques dels cossos volats, textures, etc.) 

c. Coberta. Pels nivells de protecció Total i Parcial s’entén com a coberta protegida el conjunt 
d’elements arquitectònics funcionals i ornamentals que cobreixen un edifici. Pel nivell de protecció 
Tipològica, s’entén coma a coberta protegida el conjunt de característiques que defineixen la seva 
tipologia (nombre de vessants, pendents, materials, ràfecs i cornises, etc.) 

d. Elements comuns. Són els elements d’un edifici que comparteixen les diverses propietats del mateix a 
excepció d ela façana i la coberta (estructura, vestíbul, caixa d’escala, etc.). Pels nivells de protecció 
Total i Parcial, els elements comuns conservaran el seu disseny original. Pel nivell de protecció 
tipològica, es conservaran les característiques d’aquests elements que defineixen aquesta tipologia. 

e. Elements específics. Són els elements històrics, arquitectònics, arqueològics, funcionals, constructius, 
ornamentals, etc. que pel seu valor individual, es protegeixen de forma específica i es determinen per 
a cada cas en la fitxa corresponent. 

f. Elements naturals. Són els elements, principalment vegetals, que formen unitats paisatgístiques amb 
l’edifici (jardins, arbredes, bosquets, etc.), o el conjunt vegetal i/o espai natural objecte de protecció. 
També s’hi contemplen els espais lliures conformats entre les edificacions principals,les pallisses o 
cabanes i els recintes emmurallats. 

Art. 14.  Formes d’intervenció 

1. En aquestes normes es preveuen diferents formes d’intervenció sobre els edificis, construccions, 
elements i conjunts d’interès històric - arquitectònic: 

a. Obres de consolidació: són aquelles que contribueixen a arranjar i reformar les parts que es 
consideren dèbils i que poden fer perillar la seva durabilitat, estabilitat i seguretat, contribuint a 
impedir la degradació de l’estat original. Aquestes obres no suposaran en cap cas l’alteració dels 
valors protegits, i garantiran l’estabilitat estructural de l’element. 

b. Obres de conservació o reparació: són aquelles que contribueixin al manteniment del bon estat de 
l'element, en especial per el que fa a seguretat, salubritat i, si és el cas, habitabilitat, o tendeixen a 
impedir la degradació de l’estat original de l’element protegit sense perjudici de considerar la seva 
evolució en el temps i amb l’objectiu de garantir la seva durabilitat sense alterar-ne les 
característiques que li són pròpies. Aquestes obres no suposaran en cap cas l’alteració dels valors 
protegits, i garantiran l’estabilitat estructural de l’element. 

c. Obres de restauració: són aquelles que tenen per finalitat la recuperació de l’aspecte formal, material i 
cromàtica que tenia originalment l’element protegit, sense perjudici de considerar la seva evolució al 
llarg de la història tot preservant la memòria original de l'element. Per aquestes actuacions serà 
necessari el suport de l’anàlisi de testimonis materials, gràfics i/o documentals que donin testimoni del 
seu estat original. 



Pla d’ordenació urbanística municipal de Renau - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR   

 

17

d. Obres de reutilització: són aquelles que tenen per finalitat l’adequació de l’element protegit, o part 
d’aquell, a una altra funcionalitat en les condicions més idònies, encara que els seu ús no sigui 
l’original. En cap cas, el canvi d’ús implicarà la pèrdua total o parcial dels volums arquitectònics 
protegits, ni suposarà mai la destrucció dels elements ni dels valors arquitectònics, històrics, artístics, 
arqueològics o testimonials dels edificis. 

e. Obres de rehabilitació: són aquelles que tenen per finalitat la reparació, recuperació o restitució 
d'alguna part o de tot l'element en procés de degradació, o l’adequació de l’element protegit a usos 
residencials, o d’altres, que precisen reunir determinades condicions de seguretat, salubritat i 
habitabilitat. En cap cas la rehabilitació implicarà la pèrdua dels valors arquitectònics protegits. 

f. Obres d’ampliació: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum de l’element 
protegit, sense modificar ni sobre passar la coberta. L’ampliació, que en cap cas suposarà la pèrdua 
dels valors arquitectònics protegits, es podrà plantejar amb un llenguatge arquitectònic actual però 
integrador, que diferencií l’edifici original de la nova construcció i que no representi un agressió per el 
bé protegit.  

g. Obres d’addició: són aquelles que tenen per finalitat augmentar la superfície o volum de l’element 
protegit sobrepassant-hi una o vàries plantes. L’addició, que en cap cas suposarà la pèrdua dels 
valors arquitectònics protegits, es podrà plantejar amb un llenguatge arquitectònic actual però 
integrador, que diferenciï l’edifici original de la nova construcció i que no representi un agressió per el 
bé protegit.  

h. Intervenció arqueològica: és tota aquella intervenció o actuació en un jaciment arqueològic o àrea 
d’expectativa arqueològica i que pot ser del tipus: prospecció, excavació, control, documentació, 
mostreig, actuació preventiva ..., entre d’altres, tal com determina la normativa corresponent. 

2. Les formes d’intervenció s'han d'interpretar de la següent forma: 

- Mantenir: És qualsevol de les activitats compreses en els conceptes consolidar, conservar o 
restaurar. 

- Respectar: És contemplar les lleis compositives, estructurals, formals o tipològiques de l'edifici en el 
moment de realitzar qualsevol intervenció i reutilització sobre ell. 

- Recuperar: Es concreta en la restauració d'elements puntuals o específics d'un bé protegit. 

- Forma: És l'aparença externa de l'edificació o de part de l'edificació concretada en el volum entès com 
els límits físics exteriors actuals, en els espais buits i plens i en l'ordre compositiu i tipològic. 

- Llenguatge arquitectònic: És la composició i la formalització arquitectònica de l'edificació i els 
elements constructius complementaris, així com els recursos decoratius i els acabats utilitzats en ell. 

- Material: És la naturalesa física de les matèries utilitzades per a la construcció de l'edificació. 

- Textura: Són les qualitats referides a acabats superficials resultants dels materials utilitzats, així com 
dels possibles tractaments protectors. 

- Cromatisme: És tot allò que fa referència als colors, així com dels possibles tractaments protectors. 

- Estructuració funcional: És el que fa referència a la composició arquitectònica en planta i en secció de 
l'edificació. 

- Estructura portant: Són tots els elements constructius que són necessaris per a garantir l'estabilitat de 
l'element. 

- Entorn: És l'espai o els elements relacionats amb aquest, situats en l'àrea immediata i contigua al bé 
o espai a protegir que necessàriament mai no podran malmetre els valors del mateix. 

- Estètica: Paràmetres físics, estètics i psicològics que caracteritzen l'indret.  

- Contorn: Conjunt de línies i de superfícies que determinen la forma del conjunt en general. 

- Relleu: Condicions geològiques del terreny sobre el qual s'ubica l'element o elements del conjunt. 

Art. 15. Criteris d’intervenció 

1. Les obres de consolidació i conservació, per garantir la preservació i durabilitat del bé, són preceptives 
en tots els edificis, elements, construccions i conjunts que formen part d’aquest catàleg. 
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2. Les obres de restauració, rehabilitació i reutilització seran opcionals a excepció dels casos en que 
expressament així s’assenyali en les fitxes particulars corresponents. 

3. En el cas de rehabilitació o reutilització, es respectaran els elements protegits i les obres s’atendran a 
les condicions de protecció establertes en les fitxes particulars, sense oblidar, en cap cas, les condicions 
generals i el bon fer. 

4. Les obres d’ampliació i d’addició només es permetran en els casos en que expressament s’indica en la 
fitxa particular o quan ho permet la normativa urbanística sense que entri en contradicció amb la 
configuració del bé. 

5. En cap cas es permetran obres que suposin un canvi en les característiques tipològiques i essencials 
del bé catalogat, d’acord amb el que s’especifica a cada fitxa. 

6. Les obres d’intervenció en els béns immobles catalogats respectaran les condicions ambientals, 
arquitectòniques i característiques del lloc o del seu entorn immediat. Totes aquestes obres o 
intervencions estaran orientades a restituir la seva configuració arquitectònica original o característica. 

7. Els propietaris dels béns immobles inclosos en el present catàleg són obligats a conservar-los en bon 
estat, tant de seguretat com de salubritat i ornamentació. L’Ajuntament podrà ordenar d’ofici o a instància 
de qualsevol interessat, l’execució de les obres necessàries per a la conservació en les òptimes 
condicions quan els seus propietaris no en tinguin cura. 

8. L’edifici, construcció o element protegit ha de conservar en la forma adequada els elements estilístics, 
funcionals i ornamentals de l’obra original. 

9. La conservació, consolidació, la reparació, la restauració, la rehabilitació i reutilització del bé han de 
respectar els valors que han motivat la catalogació, sense perjudici que pugui ésser autoritzat l'ús 
d'elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar 
determinats elements o èpoques. 

10. La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. En aquest sentit, hi ha un 
valor que és comú a tots ells que és el valor de l’autenticitat. En atenció a aquest valor no s’admeten els 
enderrocs dels objectes de protecció, adaptant els processos i sistemes constructius a la seva 
permanència amb la protecció adequada durant tota l’obra. 

11. S’han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espaial, volumètriques i 
morfològiques més remarcables del bé. 

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

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

16. L’enderroc o la transformació i canvi de les característiques físiques dels edificis i, si escau, dels seus 
entorns ambientals, només es permeten de manera parcial, quan convenientment justificats per estudis 
previs: 

a. Tinguin per finalitat retornar l’edifici al seu estat primitiu o tradicional, permetent-ne una millor 
interpretació històrica. 

b. Una part de l’edificació estigui en estat de ruïna manifesta i es faci la previsió de  reconstrucció 
d’acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte de reforma global de l’edifici justificant 
adequadament la solució adoptada. Aquesta operació, si és el cas, anirà sempre justificada per un 
estudi que en determini l’estat original o inicial, i en concreti les parts afectades. 

Les parts que hagin d’ésser eliminades es documentaran convenientment. En el cas dels béns catalogats 
com a BCIN, serà el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya qui 
determini la procedència o no dels enderrocaments d’acord amb el previst a la Llei 9/93 del patrimoni 
cultural català. 

17. La necessària transformació que han de tenir, per tal d’adaptar-se a les noves formes de vida o als 
nous usos, s’ha d’harmonitzar amb el criteri de restauració o rehabilitació, a l’efecte de no malmetre els 
seus valors. Cal buscar, en cada cas, el just equilibri entre present i passat. 
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Art. 16. Condicions generals de composició, de materials i acabats 

1. En els paraments exteriors de les façanes, es mantindrà o reproduirà la fàbrica de pedra existent, o 
bé, s’acabarà amb morter acolorit. 

2. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els elements i 
parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques 
originals, escollint els materials, les textures, els acabats i els colors, d'acord amb les preexistències de 
l'element original. 

3. En les obres de reforma, millora i conservació, s’utilitzaran els materials propis de l’edifici 
corresponent, atenent a les característiques de l’arquitectura original o tradicional. Cap intervenció 
desvirtuarà aquestes característiques introduint elements agressius o incompatibles amb l’edificació. 

4. La utilització dels materials, les textures, els acabats i els colors, es justificarà convenientment amb 
estudis previs i en el projecte. 

5. Els colors han d’ésser composats per pintures minerals, de silicats o calç en color terrós i han de 
mantenir la composició original existent de l’edifici. 

Art. 17. Usos 

1. En els béns catalogats s'admeten els usos permesos, per a la zona on es localitzi el bé protegit, en les 
normes urbanístiques del POUM, amb les limitacions que figurin en cada fitxa particular i sempre que no 
entrin en contradicció amb les característiques del bé. 

2. Els usos seran coherents a l’entorn en que s’emplacen i amb la posada en valor dels edificis o 
elements a protegir. 

3. No s’autoritzaran els usos que signifiquin obres, instal·lacions o activitats que siguin incompatibles 
amb la conservació i protecció dels valors arquitectònics del bé catalogat. 

4. En tot cas es contrastaran els usos determinats amb els usos previstos a la Llei 9/93 del Patrimoni 
Cultural Català, i es comprovarà que no siguin incompatibles amb l’edifici. 

5. L'Ajuntament podrà obligar als propietaris dels elements catalogats en desús a lliurar informació, en la 
qual es justificarà aquesta situació i s’indicarà l'estat de conservació de l'element. 

Art. 18. Ruïna o enderroc de béns catalogats 

1. Els edificis, construccions i elements catalogats no podran ser enderrocats totalment o parcialment, 
excepte en aquelles parts no protegides. Només es podran enderrocar les parts d’edificació en estat de 
ruïna manifesta sempre i quan es reconstrueixin d’acord amb el seu estat primitiu o es formuli un projecte 
de reforma global de l’edifici justificant la solució adoptada. Aquesta operació, si és el cas, anirà sempre 
justificada per un estudi que en determini l’estat original o inicial, i en concreti les parts afectades. 

2. Es permeten els enderrocaments parcials quan aquets tinguin per finalitat retornar l’edifici al seu estat 
primitiu o tradicional. 

3. L’operació d’enderroc o la utilització dels materials procedents d’aquest serà convenientment 
justificada per estudis previs. 

4. L’Ajuntament ordenarà a les persones o institucions responsables, la reparació dels danys causats 
il·lícitament, mitjançant ordres executives de reparació, reposició, reconstrucció, o enderrocament o 
mitjançant les que siguin necessàries, per a restituir el bé al seu estat anterior. 

5. En el cas dels béns catalogats com a BCIN, serà el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya (o en el seu defecte el departament de la Generalitat corresponent) qui 
determini la procedència o no dels enderrocaments d’acord amb el previst a la Llei 9/93 del patrimoni 
cultural català. 

CAPÍTOL 3. ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA 

Art. 19. Tramitació del planejament sectorial que afecti als espais d’expectativa arqueològica 

1. En la tramitació dels planejament, projectes d’edificació i projectes d’urbanització que afectin aquestes 
espais s’haurà d’incloure una proposta en la que es relacionin les mesures necessàries per a la 
conservació del patrimoni arqueològic possiblement afectat. En aquest sentit, la memòria dels documents 
a tramitar ha d’incloure:  
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a. En el cas del planejament derivat i dels projectes d’urbanització, els resultats de la prospecció 
arqueològica de l’àmbit. 

b. Si és el cas, la delimitació de l’àmbit i la informació actualitzada que es disposi sobre el jaciment o la 
zona d’expectativa arqueològica inclosos dins l’àmbit, tant dels ja coneguts com dels que es puguin 
haver documentat en el curs de la prospecció. 

c. Les mesures de protecció proposades. 

2. El Pla o el projecte es remetrà al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a que l’informi. 

3. El document que es presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de l’informe 
anterior, incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la preservació del patrimoni 
arqueològic. 

Art. 20. Intervencions en espais d’expectativa arqueològica 

1. Es consideren espais d’expectativa arqueològica aquelles zones on s’han produït troballes aïllades i 
superficials, que no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment possible. 

2. També es consideren àrees d'expectativa arqueològica, i per tant estaran protegides, les 
construccions i els entorns de les esglésies, ermites i d'altres edificacions antigues (principalment molins i 
masies d'origen medieval) atès que són susceptibles de contenir restes arqueològiques i que moltes 
vegades les mateixes construccions constitueixen ja de per sí veritables conjunts arqueològics. 

3. Qualsevol obra o actuació que afecti al subsòl en un carrer, en una edificació o en una àrea que 
estigui inclòs en un àmbit definit com a espai d’expectativa arqueològica (existent o documentat de nou), 
es comunicarà al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a 
que informi sobre l’afectació del patrimoni arqueològic i, si és el cas, en realitzi la supervisió. 

4. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993 i el Decret 78/2002, de 5 de març 
del Reglament de protecció arqueològic i paleontològic de Catalunya. Es podrà dictaminar la realització 
de sondeigs i prospeccions arqueològiques per tal de delimitar el jaciment i actuar en conseqüència, tot 
requerint al promotor, si escau, perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir en 
les restes arqueològiques.  

5. En aquelles àrees d’expectativa arqueològica no delimitades s’ha de preveure que, fins la seva 
delimitació, precisen d’un entorn de protecció ampli definit per un radi de 100 m des del centre de la 
troballa que dona lloc a l’àrea o de la informació de que es disposa (superfície que s’hauria d’adaptar al 
parcel·lari). 

6. Atès que l’inventari del Patrimoni arqueològic de Catalunya és susceptible de ser ampliat i/o modificat, 
tot nou jaciment o àrea d’expectativa arqueològica estarà protegit per la legislació sectorial vigent i per 
aquesta normativa. 

CAPÍTOL 4. RELACIÓ DE BÉNS CULTURALS  

Art. 21. Relació dels Béns culturals per tipologies i grups 

a. Aquest Catàleg conté un total de 14 elements. Cadascun d’ells està tractat de manera individualitzada 
en la seva fitxa i està situat i delimitat en la cartografia corresponent. 

Els béns culturals s’agrupen en les següents tipologies: 

1. Elements arquitectònics d’interès 

 Be Béns públics 4 

2. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

 Ea Espais d’expectativa arqueològica 10 

b. La relació de béns culturals inventariats, agrupats en tipologies i grups, amb la categoria de protecció, 
és la següent: 
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1. Elements arquitectònics i d’interès 

Be Béns 

Edificis 

 Be01 - Església parroquial de Santa Llúcia - BCIL 

 Be02 - Santuari de la Mare de Déu del Lloret - BCIL 

 Be03 - Arcs de pedra de ca Jaumet - BCIL 

 Be04 - Església de Santa Maria, de Peralta - BCIL 

2. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

Ea Espais d’expectativa arqueològica 

 Ea01 - Mas d’en Sort - BI 

 Ea02 - Castell de Renau - BCIN  

 Ea03 - Castell de Peralta - BCIN  

 Ea04 - Església de Peralta - BCIL  

 Ea05 - La Costa de Peralta - BI  

 Ea06 - Torre de les Guàrdies - BCIN  

 Ea07 - Mas de Pujals o Mas de Taret - BI 

 Ea08 - Cova del Pambarra - BI  

 Ea09 - Cementiri de Renau - BI  

 Ea10 - Les Domenges o El Pi Gros - BI 

Art. 22. Relació dels Béns culturals per categories de protecció 

La relació de béns culturals inventariats agrupats per la categoria de protecció és la següent: 

Catalogat com a Bé Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 

1. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

Ea Espais d’expectativa arqueològica 

- Castell de Renau (Ea02) 

Declarat BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del 
Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

- Castell de Peralta (Ea03) 

Declarat BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del 
Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

- Torre de les Guàrdies (Ea06) 

Declarat BCIN - 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del 
Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

Catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 

1. Elements arquitectònics i d’interès 

Be Béns públics i privats 

 - Església parroquial de Santa Llúcia (Be01) 

 - Santuari de la Mare de Déu del Lloret (Be 02) 

 - Arc de pedra, de ca Jaumet (Be03) 

 - Església de Santa Maria, de Peralta (Be04) 
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2. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

Ea Espais d’expectativa arqueològica 

 - Església de Peralta (Ea04) 

Catalogats com a Bé d’Interès (BI) 

1. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

Ea Espais d’expectativa arqueològica 

 - Mas d’en Sort (Ea01) 

 - La Costa de Peralta (Ea05) 

 - Mas de Pujals o Mas de Taret (Ea07) 

 - Cova del Pambarra (Ea08) 

 - Cementiri de Renau (Ea09) 

 - Les Domenges o El Pi Gros (Ea10) 
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 Ajuntament de RENAU (Tarragonès) 

 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR 

03. FITXES DEL CATÀLEG DE BÉNS 
 
03.01 - Elements arquitectònics d’interès 
 Be Béns 
 
03.02 - Àrees i jaciments arqueològics d’interès 
 Ea Espais d’expectativa arqueològica 
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01. Elements arquitectònics d’interès 

Be Béns 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA LLÚCIA NÚMERO FITXA Be01 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: L’església es troba al mateix centre del nucli de Renau, a la Plaça de l’Església. 

Règim i qualificació: SUC – E* Equipament privat  

Categoria: BCIL 

Identificació al plànol: Be01 

 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOL I FOTOGRAFIES 

   

 
   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA LLÚCIA NÚMERO FITXA Be01 

 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Època: s XVIII (1749-1756). 

Estil: Popular 

Autor:  

Descripció Tipològica: Ermita  

Número registre: 12297 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 
 
Ús actual, titularitat 

Ús: Religiós, culte. 

Titularitat: Arquebisbat de Tarragona 

Estat de conservació: Bo 

 

RAONS D’INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Estudis previs 

Descripció històrica-estilística: L'actual església de Renau (1749-1756), substituí una d'anterior, que no se 
sap si era al mateix indret. Un acord de 1746, per fer l'església més gran, fa pensar que l'edifici actual podria 
ser una ampliació del vell. A les despeses de l'obra, hi contribuïren els veïns i el senyor comanador. Abans 
de 1936, l'església de Renau tenia un retaule major (1768-71), dedicat a Santa Llúcia, obra de Francesc 
Bonifàs, i tres més laterals -del Roser (1790), de Sant Cristòfor i Sant Isidre (1768-71) i de la Puríssima (s. 
XVIII)- del mateix autor. 

Un altre altar lateral -amb les Ànimes del Purgatori i de la Mare de Déu del Carme (1768)- era obra de Josep 
Valls de Tarragona. 

S'hi conserva una creu processional de plata (potser la documentada a Peralta el 1677) del s XVI-XVII. La 
primera capella del costat de l'epístola guarda una Mare de Déu del Roser del segle XVI-XVII, utilitzada per 
portar en processó. 

Aquesta església té una nau i dues capelles laterals. La central està coberta amb volta de canó (amb arcs 
torals i llunetes) que recolza sobre una cornisa clàssica, trencada només al fons del presbiteri (que ocupava, 
fins al 1936, un retaule de Bonifàs) poligonal, cobert amb volta de quart d'esfera amb llunetes. 

La pintura de l'interior sembla l'original. Als peus de la nau hi ha un cor elevat sobre un arc escarser. La 
façana, molt simple, està centrada per una porta amb llinda, una petita rosassa i un ull de bou. Al costat 
esquerre, s'alça el petit campanar, quadrangular, potser posterior (1858 ?). 

En ella es conserva una imatge de la Mare de Déu del Lloret, reproducció de la talla gòtica provinent del 
Santuari del Lloret (imatge dreta de 29 cm. d’alçada, de fusta policromada; té el Nen Jesús a la ma dreta i 
duu corona de plata; es tracta d’una reproducció, feta per l’escultor tarragoní Eustaqui Vallès, de la imatge 
original, conservada, que provenia del Santuari del Lloret; sembla que les corones són obra de l’arquitecte 
Jujol. 

 

Bibliografia, documentació: 
 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament l’edificació existent. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o addició. 

Elements a preservar: Es mantindrà la volumetria o forma general del bé o edificació, la coberta, així com 
les façanes, amb els elements representatius. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA LLÚCIA NÚMERO FITXA Be01 

 

 
 
Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: S’estudiarà detalladament l’ús d’energies alternatives i renovables, així com 
el sanejament autònom o d’altres solucions o elements que en puguin derivar, per tal de no malmetre la 
imatge o fesomia de l’edificació i del seu entorn. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. També hi haurà l’opció de 
canviar d’ús sempre que la clau urbanística el contempli i que l’edifici ho permeti, i per tant que s’hi adapti. 
Això és que no provoqui canvis tant de volum com, sobretot, d’aspecte. Aquest canvi vindrà justificat de 
manera adient. 

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials a utilitzar i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. 

Altres consideracions: L’església i el seu entorn més immediat també es considera espai d’expectativa 
arqueològica, atès que és susceptible de contenir restes arqueològiques. 

D’aquesta manera a les proteccions i determinacions normatives anteriors, també es consideraran totes 
aquelles establertes per als jaciments o àrees d’expectativa arqueològica. 

 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL LLORET NÚMERO FITXA Be02 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Abans d’arribar a Renau, passant per davant del cementiri, a uns 200 m de la 
carretera.  

Règim i qualificació: SNU – E* Equipament privat  

Categoria: BCIL 

Identificació al plànol: Be02 

 
 
 
 
 
PLÀNOL I FOTOGRAFIES 

   

 
   

 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL LLORET NÚMERO FITXA Be02 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Època: Inicis del s XVIII (1704) 

Estil: Popular 

Autor:  

Descripció Tipològica: Ermita 

Número registre: 12299 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 
 
Ús actual, titularitat 

Ús: Religiós, culte. 

Titularitat: Arquebisbat de Tarragona 

Estat de conservació: Bo  

 

RAONS D’INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Estudis previs 

Descripció històrica-estilística: Als afores de Renau, prop de l'aiguabarreig de la riera de Renau i el torrent 
de Peralta, hi ha el santuari de la Mare de Déu del Lloret. 

L'ermita de la Mare de Déu de Lloret està documentada la segona meitat del segle XVII, encara que, segons 
la tradició, ja devia existir a mitjans del segle XIII. 

La construcció de l'edifici actual s'inicià a finals de segle XVII (el 1690 s'adquiriren els terrenys) i es beneí el 
1704. El segon diumenge de desembre s'hi celebra la festa anual. 

Edifici de només una nau rectangular, de 12,0 m. x 5,0 m., que està coberta amb volta d'aresta dividida en 
tres sectors per arcs de mig punt escarsers. 

La façana està centrada per una porta amb llinda i una finestra quadrangular a cada banda. L'ull de bou en 
forma d'estrella de sis puntes i una obertura en forma de creu allargassada, que il·luminen les voltes, foren 
dissenyats per Jujol el 1925. Corona la façana una espadanya d'una obertura (la campana procedeix de 
l'església de Peralta), també obra de Jujol. Les parets i la volta de l'edifici estan decorades amb pintures de 
Ramon Farré (que també s'havien atribuït a Jujol), de voltants de 1925. 

L'altar és obra de Santiago Tarragó.  

Queden restes de la casa de l'ermità i un pou d'aigua viva. 

 

Bibliografia, documentació:  
 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament l’edificació existent. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o addició. 

Elements a preservar: Es mantindrà la volumetria o forma general del bé o edificació, la coberta, així com 
les façanes, amb els elements representatius. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric i arquitectònic. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL LLORET NÚMERO FITXA Be02 

 

 
 
Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper a 
l’edificació o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. S’estudiarà detalladament l’ús d’energies alternatives i renovables, així com el 
sanejament autònom o d’altres solucions o elements que en puguin derivar, per tal de no malmetre la imatge 
o fesomia de l’edificació i del seu entorn. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. També hi haurà l’opció de 
canviar d’ús sempre que la clau urbanística el contempli i que l’edifici ho permeti, i per tant que s’hi adapti. 
Això és que no provoqui canvis tant de volum com, sobretot, d’aspecte. Aquest canvi vindrà justificat de 
manera adient. 

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials a utilitzar i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. 

Altres consideracions: L’ermita o santuari i el seu entorn més immediat també es considera espai 
d’expectativa arqueològica, atès que és susceptible de contenir restes arqueològiques. 

D’aquesta manera a les proteccions i determinacions normatives anteriors, també es consideraran totes 
aquelles establertes per als jaciments o àrees d’expectativa arqueològica. 

 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ARCS DE PEDRA NÚMERO FITXA Be03 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: A la plaça de l’Església, en una cantonada hi ha ca Jaumet. Els arcs són a l’interior. 

Règim i qualificació: SUC – Clau 1a 

Categoria: BCIL 

Identificació al plànol: Be03 

 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOL I FOTOGRAFIES 

   

 
   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ARCS DE PEDRA NÚMERO FITXA Be03 

 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Època: s XV – XVII 

Estil: Gòtic 

Autor:  

Descripció Tipològica: Arcs de pedra 

Número registre: 12300 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 
 
Ús actual, titularitat 

Ús: Habitatge 

Titularitat: Privat 

Estat de conservació: Bo 

 

RAONS D’INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Estudis previs 

Descripció històrica-estilística: Es considera que aquests arcs devien formar part de l'estructura d'alguna 
dependència del castell, desaparegut, que es situa a l'indret de l'actual plaça de l'església. 

El 1876 s'enderrocaren les restes del castell i s'organitza la plaça de l'església 

Hi ha dos arcs apuntats, amb carreus de pedra, a l'entrada de ca Jaumet. Es corresponen a una estructura 
pròpia dels segles XIII i XVI de la zona. 

 

Bibliografia, documentació:  
 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament l’edificació existent. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o addició. 

Elements a preservar: Es mantindrà, sempre que sigui possible, i com a regla general, la volumetria o forma 
general de l’edificació, la coberta, així com les façanes, amb els elements representatius que contingui. 
També és cuidarà la composició de la façana, amb la relació entre buits i massissos o la proporció vertical 
de les obertures. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric i arquitectònic. En el cas que es 
procedeixi a l’enderroc de tot l’edifici, es presentarà un projecte que ho justifiqui, amb un aixecament acurat 
de l’estat actual. L’administració, en aquest cas, haurà de visitar l’obra, per tal de comprovar l’existència 
d’elements no contemplats en aquests plànols 

Altres condicions d’ordenació: S’estudiarà detalladament l’ús d’energies alternatives i renovables o d’altres 
solucions o elements que en puguin derivar, per tal de no malmetre la imatge o fesomia de l’edificació i del 
seu entorn. 

 

 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ARCS DE PEDRA NÚMERO FITXA Be03 

 

 

 

Usos permesos: Com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial, que és habitatge. També hi haurà 
l’opció de canviar d’ús sempre que la clau urbanística el contempli i que l’edifici ho permeti, i per tant que 
s’hi adapti. Això és que no provoqui canvis tant de volum com, sobretot, d’aspecte. Aquest canvi vindrà 
justificat de manera adient. 

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials a utilitzar i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. 

 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PERALTA NÚMERO FITXA Be04 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Al nucli de Peralta, agregat de Renau, just a l’entrar-hi, a la dreta. 

Règim i qualificació: SUC – E* Equipament privat 

Categoria: BCIL 

Identificació al plànol: Be04 

 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOL I FOTOGRAFIES 

   

 
   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PERALTA NÚMERO FITXA Be04 

 

 
 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Època: s XIII – XIV 

Estil: Gòtic 

Autor:  

Descripció Tipològica: Església 

Número registre: 12302 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 
 
Ús actual, titularitat 

Ús: Antigament culte, avui dia en desús 

Titularitat: Privat 

Estat de conservació: Ruïna 

 

RAONS D’INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 

Estudis previs 

Descripció històrica-estilística:  

L'església de Santa Maria de Peralta sembla una obra del segle XIV, que en devia substituir una d'anterior. 
L'espadanya, de dos ulls, i la sagristia són més tardanes. 

Procedents d'aquesta església es conserven, al Museu Diocesà de Tarragona, unes pintures murals del s 
XIV (dels pocs exemples de l'època a terres de Tarragona) i un retaule del s XV, així com també objectes 
litúrgics. Aquestes pintures restaren tapades durant molts anys, fins que foren descobertes i arrencades a la 
dècada dels anys quaranta. Consten de cinc escenes que representen el calvari, la temptació d'Adam i Eva, 
el Pantocràtor, una composició força deteriorada en la qual és visible un sant Cristòfor i un altre calvari de 
dimensions més reduïdes. 

Té planta d'una sola nau de 15 m de llarg per 4 d'ample; la porta d'entrada és situada a la façana lateral 
esquerra. La coberta és de fusta a dues vessants sobre arcs apuntats de pedra. 

 

Bibliografia, documentació:  
 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament l’edificació existent. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o addició. 

Elements a preservar: Es mantindrà la volumetria o forma general del bé o edificació, la coberta, així com 
les façanes, amb els elements representatius. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper a 
l’edificació o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. S’estudiarà detalladament l’ús d’energies alternatives i renovables, així com el 
sanejament autònom o d’altres solucions o elements que en puguin derivar, per tal de no malmetre la imatge 
o fesomia de l’edificació i del seu entorn. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PERALTA NÚMERO FITXA Be04 

 

 
 
Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. També hi haurà l’opció de 
canviar d’ús sempre que la clau urbanística el contempli i que l’edifici ho permeti, i per tant que s’hi adapti. 
Això és que no provoqui canvis tant de volum com, sobretot, d’aspecte. Aquest canvi vindrà justificat de 
manera adient. 

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials a utilitzar i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. 

Altres consideracions: L’església i el seu entorn més immediat també es considera espai d’expectativa 
arqueològica, atès que és susceptible de contenir restes arqueològiques. 

D’aquesta manera a les proteccions i determinacions normatives anteriors, també es consideraran totes 
aquelles establertes per als jaciments o àrees d’expectativa arqueològica. 
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02. Àrees i jaciments arqueològics d’interès 

Ea Espais d’expectativa arqueològica 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS  AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI  
 
 
NOM   MAS D’EN SORT NÚMERO FITXA Ea01 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Partida o zona del Mas d’en Sort 

Coordenades UTM  x: 359865 y: 4562721 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea01 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Terreny erm. En una suau elevació en el punt de contacte entre el riu Gaià i el torrent de Renau. És una 
zona abans ocupada per vinya i garrofers que actualment es troba erma, ja que es troba en els terrenys 
ocupats per l’embassament del Gaià. 

Accessibilitat:  

Situat al nord del mas d’en Sort, i ocupat segons l’època per les aigües de l’embassament del Gaià. Per 
accedir al jaciment cal agafar , des de Renau el Camí del Catllar, que passa entre els masos de Pujals i 
Taret. A 600 m el camí gira, envoltant el Bosc de les Fargues, i a uns 1200 m de Renau trobem el Mas de 
l’Aleix. Des d’aquest mas cal recórrer 2 Km més cap al sud de l’antic camí al Catllar fins que arribarem al 
Mas d’en Sort, vora l’embassament del Gaià. Aquests 2 Km s’han de fer camp a través, ja que la garriga ha 
envaït tots aquests terrenys que van quedar abandonats fa uns anys i el camí es troba perdut. 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS  AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI  
 
 
NOM   MAS D’EN SORT NÚMERO FITXA Ea01 
 
 
Descripció del bé:  

El jaciment es troba en una suau elevació en el punt de contacte entre el riu Gaià i el torrent de Renau, 
actualment erma. El material apareix dispers uns 250 m al nord del mas. Pel que fa a la tipologia, l’equip de 
l’Ager Tarraconensis el consideren un poblat ibèric / vil·la romana, amb una cronologia que abraçaria des 
d’època ibèrica (s. V aC) fins el segle III dC, i el conceptuen com “un petit jaciment molt proper a les terres 
que són ocupades pel pantà del Gaià”. Tot i això, hi ha dubtes sobre la seva veritable filiació ibèrica, i així 
podria tractar-se només d’un jaciment romà (segles II aC – II dC). 

No apareixen en superfície restes d’estructures in situ, però es detectava gran quantitat de material ceràmic, 
bàsicament àmfora itàlica, àmfora tarraconense o comunes ibèriques (actualment i degut a la vegetació 
existent no s’aprecia quasi res). Aquest jaciment havia estat prospectat per l’equip de l’Ager Tarraconensis 
l’any 1988 (l’inventarien amb el nom d’Ager 2/10), i hi van recollir, en dos camps, un total de 1739 fragments 
ceràmics, entre els quals destaca la presència majoritària d’àmfora ibèrica, àmfora itàlica, àmfora 
tarraconense, àmfora bètica (Garum 32), terra sigil·lada sud-gàl·lica, terra sigil·lada hispànica i terra 
sigil·lada africana A. 

Els materials visibles actualment són: terra sigil·lada sud-gàl·lica, comuna romana, àmfora itàlica (Dressel 
1A), àmfora bètica (Dressel 7/11), tegulae, imbrices i dolia. Atès el volum de material recollit sembla que el 
moment de més gran activitat del jaciment és en època republicana (la majoria dels materials són d’aquest 
període), mentre que en època altimperial l’activitat és més reduïda.  

Es tractaria doncs d’un possible assentament d’època ibèrica que es transformaria, possiblement, en una 
vil·la romana de reduïdes dimensions, i que dominaria les terres fèrtils de la vessant est del riu Gaià en 
aquesta zona 

 
Tipus de jaciment: 01.01.02.02.02 – Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la 
   01.01.02.02.03 – Lloc d’habitació amb estructures conservades poblat 

Cronologia: -200 / 476 / 08.03 – Ferro-Ibèric Final / 09.05 – Romà Baix imperi 

Titularitat: Particular 

Ús actual: Terreny erm 

Número de registre: 7067 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: VTT 

Bibliografia:  

Carreté, JM.; Keay, S.; Millet, M. a Roman Provincial Capital and his hinterland. The servey of the territory of 
Tarragona, Spain 1985-1990 Ann Arbor: Ann Arbor 1995 (Journal of Roman Archaeology . Suplementary 
Series 15) p. 187-190 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i  
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controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 

 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS  AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   CASTELL DE RENAU NÚMERO FITXA Ea02 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Nucli de Renau 

Coordenades UTM  x: 358547 y: 4565286 

Categoria: BCIN 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio 
Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català – Espai d’Expectativa 
Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea02 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Zona urbana. A la part superior del petit turó on s’assenta Renau, a la plaça de l’Església, davant la mateixa 
església. Antigament devia tenir una bona visibilitat, però les cases que envolten la plaça la tapen. 

Accessibilitat:  

Per accedir a Renau cal agafar, des de Tarragona, la carretera TV-2031 en direcció a Santes Creus. A uns 
12,5 Km trobem el desviament a la TV-2032 que porta a Vilabella, i a uns 1,5 Km l’enllaç amb la TV-2033 
que porta a Renau, que està a uns 700 m. 

Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 
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Descripció del bé:  

La vila es troba en un petit turó en el cim del qual hi trobem la plaça de l’església i l’església parroquial. De 
les restes de l’antic castell de Renau no en queda res. Les restes van romandre a la plaça fins a finals del s. 
XIX. L’any 1876 es va demanar permís a l’arquebisbat per poder treballar els dies festius amb la finalitat de 
treure totes les runes de l’obra del castell. Una vegada realitzat el desenrunament es va habilitar l’espai com 
a plaça del poble. 

Tot i que no apareixen restes visibles de l’edificació, possiblement en el subsòl de la plaça es troben in situ 
els fonaments del castell. 
 
Tipus de jaciment:  01.01.02.02.02.- Lloc d’habitació amb estructures conservades vila 
   01.01.02.02.03.- Lloc d’habitació amb estructures conservades poblat 

Cronologia: 1150 / 1789 / 10.04 – Medieval / 11 - Modern  

Titularitat: - 

Ús actual: Zona urbana 

Número de registre: 7068 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Bibliografia:  

Català i Roca, P. “Castells de Peralta i Renau” a Els Castells catalans. Barcelona, Rafael Dalmau Editors, 
1973 IV p. 47-49 

Rovira, S.; Anguera, P.; Ventura, D. “Renau” a Gran geografia comarcal de Catalunya. Tarragonès, Baix 
Camp, Alt Camp. Barcelona. Fundació Enciclopèdia Catalana 1984 7 p. 131-134  

Veciana, J.; Cortiella, F. Guia de Renau (Tarragonès) Tarragona. Diputació de Tarragona 1982 Els llibres de 
la Medusa 15 p. 51-53 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 
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Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 
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DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Nucli de Peralta 

Coordenades UTM  x: 358044 y: 4565002 

Categoria: BCIN 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio 
Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català – Espai d’Expectativa 
Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea03 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Zona urbana. A la part superior d’una lleugera elevació s’alça el solar del castell, en el centre del poble. El 
solar es majoritàriament erm, cobert per esbarzers, etc ... però una part s’ha adequat com a residència 
d’estiu. 

Accessibilitat:  

El castell està situat en el centre del nucli de Peralta, avui dia abandonat. Per accedir-hi s’agafa la carretera 
TV-2031 de Tarragona al Pont d’Armentera i en el Km 12,6 es gira a la dreta per enllaçar amb la carretera 
TV-2032, en direcció a Vilabella. A 0,8 Km des d’aquesta desviació es torna a girar a la dreta per un camí 
sense asfaltar de direcció sud-est. A 300 m seguint aquest camí, es troba Peralta. 
 
Estat de conservació: Dolent 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 
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Descripció del bé:  

Del castell, degut a l’abundant vegetació, no s’aprecien les estructures, però si que resta una part del 
perímetre del fossat. I no es descarta la possibilitat que hi hagi restes d’estructures sota l’herba que ho 
cobreix tot. Al voltant del perímetre del castell es formà l’antic nucli de població de Peralta, agregat 
actualment a Renau, del qual dista 400 m. 

La única construcció que s’alça en el perímetre de l’antic castell és una casa que té l’aparença de ser 
relativament moderna (s. XIX?). Darrerament ha estat objecte de reformes i una part del solar annex del 
castell ha estat convertit en jardí i tancat. S’usa com a residència d’estiu. Per altra banda, part del fossat ha 
estat reomplert amb grava. En cap de les obres de reforma no hi ha hagut seguiment arqueològic. 
En el recinte del castell s’hi localitza material ceràmic medieval i renaixentista (verd i manganès, reflexos 
metàl·lics) i ceràmica popular. 

Segons Emili Morera, edificà el castell la família Montoliu, descendent del primer senyor que s’aposentà a 
Puigdelfí, a mitjans del s. XI. Bertran de Montoliu, en el seu testament (27 de novembre de 1430) deixà les 
jurisdiccions dels castells de Peralta i Renau al seu fill, Joan Gabriel de Montoliu. Aquest llegà el lloc i el 
terme de Peralta al monestir de Santes Creus (testament de 10 de gener de 1477) i com que el seu fill, 
Guillem Ramon de Montoliu, senyor de Renau, va voler reivindicar els seus drets, les sentències donades 
per l’infant Enric, Virrei de Catalunya, a 18 de maig de 1481 i 3 de juny de 1482, confirmaren en la seva 
possessió l’esmentat monestir la baronia o senyoriu de dit castell i lloc de Peralta. 
 

Tipus de jaciment:  01.06.05 – Assentament militar castell 

Cronologia: 1150 / 1789 / 10.04 – Medieval / 11 - Modern  

Titularitat: Particular 

Ús actual: Zona urbana 

Número de registre: 7069 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Bibliografia:  

Català i Roca, P. “Castells de Peralta i Renau” a Els Castells catalans. Barcelona, Rafael Dalmau Editors, 
1973 IV p. 47-49 

Morera i Llauradó, E. “Província de Tarragona” a Geografia General de Catalunya. Barcelona: Albert Martín 
1910 p. 347 

Rovira, S.; Anguera, P.; Ventura, D. “Renau” a Gran geografia comarcal de Catalunya. Tarragonès, Baix 
Camp, Alt Camp. Barcelona. Fundació Enciclopèdia Catalana 1984 7 p. 131-134 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 
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Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 
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DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Nucli de Peralta 

Coordenades UTM  x: 358029 y: 4564979 

Categoria: BCIL –  Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea04 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Zona urbana. Ubicada al sud del petit nucli de Peralta, sobre una petita carena i dominant un comellar, en 
una zona actualment envoltada de conreus de vinya i ametller. 

Accessibilitat:  

L'església de Peralta està situada al sud del poble, avui en dia abandonat. Per accedir-hi s'agafa la carretera 
TV-2031 de Tarragona al Pont d'Armentera i en el Km. 12'6 es gira a la dreta per enllaçar amb la carretera 
TV-2032, en direcció a Vilabella. A 0'8 Km. des d'aquesta desviació es torna a girar a la dreta per un camí 
sense asfaltar de direcció sud-est. A 300 metres, seguint aquest camí, es troba Peralta. 
 
Estat de conservació: Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 
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Descripció del bé: 

L'església, de planta rectangular i dimensions reduïdes (15 m. de llarg per poc més de 4 d'amplada), és un 
edifici medieval amb ampliacions posteriors, especialment el cos occidental sobre el que destaca 
l'espadanya. Segons P. Batlle Huguet, "en un mur de la decaiguda i malmesa església, hi figura gravada en 
un mur la data de 1324". Aquest temple va quedar sense servei durant la guerra civil. Poc després les teules 
s'usaren per reparar l'església de l'Argilaga i així es va ensorrar la teulada. Llavors, en caure les successives 
capes de calç que cobrien els murs van quedar a la vista una sèrie de pintures murals del segon quart del 
segle XIV que foren arrancades i dutes al Museu Diocesà de Tarragona l'any 1948, on es conserven. 
Posteriorment i amb finalitats utilitàries foren desmuntats els arcs de pedra que havien sustentat la coberta. 
La darrera agressió que patí l'edifici fou fa una quinzena d'anys amb motiu de la construcció de la 
canalització que du les aigües del pou de Renau a Tarragona. En aquella ocasió fou enderrocat el mur 
oriental de l'església. Aproximadament per la mateixa època el temple fou comprat a l'Arquebisbat. Poc 
després l'església va ser objecte d'una restauració poc afortunada, però que suposà l'aixecament del mur 
enderrocat i el nou cobriment amb teulada, així com una nova pavimentació. Totes aquestes actuacions 
s'han fet sense control arqueològic de cap mena. Tot i això, el subsòl de l'església és susceptible de contenir 
restes, com també el petit cementiri ubicat al sud. 

Passarem a descriure el conjunt de pintures murals del segle XIV. En total hi ha cinc escenes, de les quals 
donarem una petita descripció. La primera és un calvari que té unes dimensions de 1'49 per 1'54 m.; hi ha 
set figures: al mig, Crist clavat a la creu, al costat esquerra, Maria Magdalena asseguda i la Mare de Déu i 
Sant Joan drets; al costat dret Loginos, amb la llança i l'esponja al capdamunt, Maria Salomé i el Centurió. 
Tota l'escena és col·locada dins d'una sanefa en forma de pentàgon irregular, el fons és estrellat i els tres 
claus presenten la particularitat de ser molt llargs. La segona escena representa Adam i Eva que són 
temptats per la serp; l'arbre, on és enroscada la serp, és una figuera i el fons és també estrellat; aquesta 
escena té 1'09 per 0'68 m. de dimensions. La tercera escena és un Pantocràtor de 1'17 per 0'97 m.; la figura 
de Crist resta asseguda dins d'una aureola en forma d'ametlla; fora, als quatre angles, hi ha el Tetramorfos; 
tant l'home, com el lleó, l'àguila i el toro són figures alades i totes porten la inscripció del nom de 
l'evangelista que representen; Crist porta a la mà esquerra el globus mentre que amb la mà dreta beneeix; 
no té dibuixats els peus perquè s'amaguen sota el mantell blau-gris, el qual cobreix tota la figura a excepció 
del pit i dels braços on apareix la túnica d'un color vermellós; el sitial és una espècie de tamboret amb un 
petit respatller; l'aureola és formada per dues sanefes i la interior és ondulada; també el fons és estrellat 
com la resta de les composicions. La quarta composició presenta dues escenes separades per una 
columna; el conjunt està molt deteriorat ja que la part interior està pràcticament esborrada; al costat dret hi 
ha Sant Cristòfor que porta al coll un nen Jesús ja bastant crescut i que ens recorda, en gran manera, la 
figura de l'anterior Pantocràtor; al costat esquerre hi ha un arbre de traçat molt senzill el que, segurament, 
vol simbolitzar els Montoliu, que eren senyors de Peralta quan es realitzaren aquestes pintures. El fons és 
totalment estrellat, amb més abundor d'estrelles que la resta de les anteriors escenes. La quinta escena 
és un petit calvari de 0'49 per 0'36 m., on sols hi ha tres figures: al mig, Crist clavat a la creu i Sant Joan i la 
Mare de Déu, a ambdós costats. 

A principis del segle XX ingressà al Museu Diocesà de Tarragona un retaule de finals del segle XV 
procedent de l'església de Renau, però originari de l'església que estem tractant. És un retaule dedicat als 
goigs de la benaurada Verge Maria, pintat per l'anomenat "mestre de Peralta". És de fusta, te un brancal o 
predel·la, tres carrers i tres cossos; tot el conjunt emmarcat dins d'un guardapols; és una obra plenament 
gòtica. La predel·la és formada per una taula on hi ha cinc figures de mig cos; la central és un Ecce Homo i 
les quatre restants són representacions de diferents sants; als tres carrers hi ha escenes dels misteris del 
rosari; el de l'esquerre amb els misteris del goig: l'Anunciació, el Naixement de Jesús, i l'adoració dels Reis; 
els del mig amb els de dolor: la crucifixió i una escena que en l'actualitat no es conserva; el de la dreta amb 
els de glòria: la resurrecció, l'ascensió i la vinguda de l'Esperit Sant. El carrer del mig és més alt que els 
laterals i les escenes són plantades, mentre que les dels costats són apaïsades. Les escenes estan 
separades per unes sanefes i les dues més altes dels costats són rematades per unes formes decoratives 
d'un gòtic tardà. Els colors són molt vius i totes les figures són extraordinàriament expressives. 
Finalment, a l'església de Renau s'hi conserva una creu de plata, d'uns 40 cm. d'alçada, que prové de 
l'església de Peralta i que té totes les característiques de ser d'estil gòtic. 
 

Tipus de jaciment:  01.07.03 – Edifici religiós església 

Cronologia: 1150 / 1789 / 10.04 – Medieval / 11 - Modern  



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   ESGLÉSIA DE PERALTA NÚMERO FITXA Ea04 
 
 
Titularitat: Particular 

Ús actual: Zona urbana 

Número de registre: 7070 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Bibliografia:  

Batlle, P. “Las pinturas murales de Peralta” Boletín Arqueológico p. 177-183  

Morera i Llauradó, E. “Província de Tarragona” a Geografia General de Catalunya. Barcelona: Albert Martín 
1910 p. 347  

Veciana, J.; Cortiella, F. Guia de Renau (Tarragonès). Tarragona. Diputació de Tarragona, 1982 p. 68 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LA COSTA DE PERALTA NÚMERO FITXA Ea05 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Prop del nucli de Peralta 

Coordenades UTM  x: 357434 y: 4565139 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea05 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Accessibilitat:  

Per accedir-hi s'agafa la carretera TV-2031 de Tarragona al Pont d'Armentera i en el Km. 12'6 es gira a la 
dreta per enllaçar amb la carretera TV-2032, en direcció a Vilabella. A uns 500 metres, abans d'arribar a 
Peralta es troba, a mà dreta el jaciment.  
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LA COSTA DE PERALTA NÚMERO FITXA Ea05 

 

 
 
Descripció del bé:  

La part més elevada, llindant amb la carretera TV-2032, és un roquerar erm en el que no s'aprecia material 
degut a la vegetació existent. En les finques al sud i a l'oest, actualment plantades de vinya, es localitza 
ceràmica ibèrica i romana. 

Es tracta d'un establiment d'època romana, probablement una vil·la, de la que no hi ha restes 
arquitectòniques visibles. S'identifiquen els següents tipus: comuna ibèrica (kàlathos), àmfora ibèrica, 
àmfora itàlica (Dressel. 1A), àmfora bètica, àmfora tarraconense, terra sigil·lada sudgàl·lica, terra sigil·lada 
hispànica, tegula, dolium; i també un molí de pedra volcànica negra i una placa de marbre blanc.  

L'abundant presència de ceràmica i de materials de prestigi (marbre) fan pensar en una vil·la que tindria un 
origen romano-republicà i perduraria fins l'alt imperi (segles I-II dC). 
 

Tipus de jaciment:  01.01.02.02.02 – Lloc d’habitació amb estructures conservades vil·la 

Cronologia: -218 / 192 / 09.01 – Romà República / 09.03 Romà Alt Imperi 

Titularitat: Privada 

Ús actual: Terrenys erms 

Número de registre: 15480 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Notícies històriques: Actuacions d’afeccionats i clandestins. 1985 Consol Aymerich Descobrí el jaciment i en 
donà la primera notícia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LA COSTA DE PERALTA NÚMERO FITXA Ea05 

 

 
 
Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   TORRE DE LES GUÀRDIES NÚMERO FITXA Ea06 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: En un turó prop del mas de l’Aleix 

Coordenades UTM  x: 359076 y: 4564051 

Categoria: BCIN – 22/04/1949 / 05/05/1949 Monument històric. Ley 16/1985 de 25 de juny, del Patrimonio 
Histórico Español; Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català – Espai d’Expectativa 
Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea06 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Terrenys erms. Se situa en el punt culminant d’una muntanya amb una molt bona visibilitat des de la que 
s’albiren diversos pobles, el castell del Catllar i la torre de Montferri. Actualment el terreny és erm, amb uns 
pocs pins grans al cim i garriga en la resta. 
 
Accessibilitat:  

Per accedir al jaciment cal agafar, des de Renau el Camí del Catllar, que passa entre els masos de Pujals i 
Taret. A 600 metres el camí gira, envoltant el Bosc de les Fargues, i a uns 1200 m. de Renau trobem el Mas 
de l'Aleix. Des d'aquest mas cal recórrer uns 300 m. més pel mateix camí i deixar el cotxe. Ens trobarem 
davant d'un antic forn de calç. D'allí arrenca un corriol d'uns 200 m. cap l'oest que ens durà al punt culminant 
d'aquesta muntanya anomenada Les Guàrdies. La vegetació és de garriga amb pins molt joves. També hi 
ha una dotzena de pins grans al cim, que van sobreviure a l'incendi forestal que va arrasar aquesta zona fa 
uns 20 anys. 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   TORRE DE LES GUÀRDIES NÚMERO FITXA Ea06 
 
 
Descripció del bé:  

Des d'aquest punt topogràfic privilegiat es divisa una àmplia panoràmica: al nord, Vilabella i la torre medieval 
de Montferri (Alt Camp), a l'oest, l'Argilaga, a l'est el Mas de Blanc i el mar, i al sud-est, el Catllar. Aquesta 
muntanya serveix d'enllaç entre diverses fortificacions medievals datades en el segle XI que segueixen la 
línia del Baix Gaià (el castell del Catllar i la torre de Montferri). 

Malauradament la torre és de difícil localització, però algunes acumulacions de pedres ara cobertes de 
vegetació podrien indicar la presència de les seves restes, de les que deuen conservar-se només les 
fonamentacions. Per tant, només una excavació arqueològica podria determinar la seva situació exacta i 
confirmar la seva existència.  

Les coordenades UTM que es donen s'han pres sobre aquesta acumulació de pedres.  

El topònim sembla confirmar també l'existència d'aquesta torre. 
 

Tipus de jaciment:  01.06.04 – Assentament militar torre 

Cronologia: 1150 / 1492 / 10.04 - Medieval 

Titularitat: - 

Ús actual: Terrenys erms 

Número de registre: 15482 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Bibliografia:  

Vergès, J.M.; Zaragoza, J.. "Quan el Catllar no hi era". a Fuentes, M.M.. El Castell, vila i terme del Catllar. 
Segles XII-XVIII. El Catllar: Ajuntament del Catllar, 1999. 1. p.25-50. 

Notícies històriques: Referències orals; Josep Zaragoza; Descobriment de les restes de la possible torre. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   TORRE DE LES GUÀRDIES NÚMERO FITXA Ea06 
 
 
Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   MAS DE PUJALS O MAS DE TARET NÚMERO FITXA Ea07 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Contrada o partida del Mas de Taret 

Coordenades UTM  x: 358775 y: 4565049 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea07 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Explotació agropecuària. Ubicat en un suau pendent abancalat actualment plantat de vinya i parcialment 
erm que domina un comellar de vinya situat al sud-est de Renau. 
 
Accessibilitat: 

Per accedir a Renau cal agafar, des de Tarragona, la carretera TV-2031 en direcció a Santes Creus. A uns 
12'5 Km. trobem el desviament a la TV-2032 que porta a Vilabella, i a uns 1'5 Km. l'enllaç amb la TV-2033 
que porta a Renau, que està a uns 700 metres. Un cop arribats al poble cal continuar la carretera i a uns 
200 metres després de la última casa arribem a una cruïlla on hi ha, a la dreta, el mas de Taret i a 
l'esquerra, el mas de Pujals. Seguim recte per un camí en baixada i és just aquí, a dreta i esquerra, on 
trobem uns camps on s'ubica aquest possible jaciment. 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   MAS DE PUJALS O MAS DE TARET NÚMERO FITXA Ea07 
 
 
Descripció del bé:  

És un terreny terrassat actualment plantat de vinya i parcialment erm que domina un comellar de vinya situat 
al sud-est del poble. No s'observen estructures arquitectòniques in situ.  

Els materials ceràmics són molt escassos; s'aprecia àmfora itàlica, àmfora tarraconense Dressel 2/4 i 
comunes romanes. Podria tractar-se d'un assentament corresponent al període romano-republicà i 
altimperial. 

 
Tipus de jaciment:  01.01 – Lloc d’habitació 

Cronologia: -218 / 192 / 09.01 – Romà República / 09.03 – Romà Alt Imperi 

Titularitat: - 

Ús actual: Explotació agropecuàries, terrenys mig abandonats 

Número de registre: 15485 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Notícies històriques: Actuacions d’afeccionats i clandestins. 1985 / Consol Aymerich  Descobrí el jaciment i 
en donà la primera notícia. 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   COVA DEL PAMBARRA NÚMERO FITXA Ea08 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Prop de la zona o contrada del mas de l’Altrera 

Coordenades UTM  x: 360667 y: 4563709 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea08 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Terreny erm. En una zona topogràficament abrupta, en el marge dret del Gaià, sota el mas de l’Altrera i a 
molt poca distància del riu. Actualment està cobert de bosc i malesa. 
 
Accessibilitat:  

Per arribar a la cova cal sortir de Vilabella (Alt Camp). Agafarem el camí de l'Altrera, que es dirigeix cap el 
sud. Al començament el camí està asfaltat, fins que creuem per sota la via del tren. Llavors el camí és de 
terra. Just passada la via agafem el camí de l'esquerra, que baixa també cap el sud, paral·lel al riu Gaià. Al 
cap d'uns 1200 m. passarem a prop costat dels masos de la Cúa i de Ramonet i al cap d'uns 3 Km. A 
comptar des del pas de la via del tren arribarem al mas de l'Altrera, on acaba el camí.  

Segons S. Vilaseca la cova hauria de trobar-se a mitja pendent entre el mas i el riu Gaià, enfront 
aproximadament de la Cova del Pansit (Vespella). 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   COVA DEL PAMBARRA NÚMERO FITXA Ea08 
 
 
Descripció del bé:  

És una zona topogràficament abrupta, en el marge dret del Gaià, sota el mas de l'Altrera i a molt poca 
distància del riu. Actualment està cobert de bosc i malesa que impedeixen la localització de la cova, com 
també el fet de les seves reduïdes dimensions. 

Es tracta d'una petita cova que Vilaseca defineix com "un sopluig davall la roca". S'hi trobaven al voltant 
algunes peces de sílex, molt escasses, entre les que destacava un gratador fet sobre una curta i gruixuda 
fulla de secció trapezoïdal i una fulla amb retocs marginals a la cara inferior o d'esclatament.  

El poc material recuperat no permet una adscripció cultural clara, però potser es pugui atribuir al bronze, 
com el cas de la veïna cova del Pansit. 
 

Tipus de jaciment:  02.02 – Abrics i similars 

Cronologia: -1800 / -650 / 07.0? – Bronze ? 

Titularitat: - 

Ús actual: Terrenys erms, mig abandonats 

Número de registre: 15486 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: VTT 

Notes:  

Degut a les reduïdes dimensions de la cova i al fet que el terreny es troba actualment cobert de bosc i amb 
els camins perduts, no ha estat possible localitzar el jaciment; per tant s’ha delimitat una àmplia zona on deu 
trobar-se, seguint les indicacions del Dr Vilaseca. 

Bibliografia:  

Vilaseca, S. Las industrias del silex tarraconenses Madrid CSIC 1953 p. 89 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   COVA DEL PAMBARRA NÚMERO FITXA Ea08 
 
 
Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 





CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   CEMENTIRI DE RENAU NÚMERO FITXA Ea09 
 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Contrada del cementiri, prop de les partides del Vinyet i del Pouàs 

Coordenades UTM  x: 358454 y: 4565619 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea09 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Explotació agropecuària – zona urbana. Situat en una molt lleugera elevació en uns camps conreats de 
vinya on s’ubica també el petit recinte del cementiri de Renau, a prop del torrent que du el mateix nom. 
 
Accessibilitat:  

Per accedir a Renau cal agafar, des de Tarragona, la carretera TV-2031 en direcció a Santes Creus. A uns 
12'5 Km. trobem el desviament a la TV-2032 que porta a Vilabella, i a uns 1'5 Km. l'enllaç amb la TV-2033 
que porta a Renau. Just passada la cruïlla i abans d'arribar a Renau es troba, a mà dreta, el cementiri. 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   CEMENTIRI DE RENAU NÚMERO FITXA Ea09 
 
 
Descripció del bé:  

El jaciment se situa en una molt lleugera elevació en uns camps conreats de vinya. Pels voltants del recinte 
s'hi troba material ceràmic en superfície, però en molt poca quantitat. Concretament, comuna ibèrica i 
tègula. No es veuen restes arquitectòniques in situ. Podria tractar-se d'un assentament romanorepublicà i 
altimperial, però l'escàs material no permet més precisions. 
 

Tipus de jaciment:  01.01.01 – Lloc d’habitació sense estructures 

Cronologia: -218 / 192 / 09.01 – Romà República / 09.03 – Romà Alt Imperi 

Titularitat: - 

Ús actual: Zona urbana (cementiri) i explotació agropecuària. 

Número de registre: 15488 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Notícies històriques: Actuacions d’afeccionats i clandestins 1985 / Consol Aymerich Descobrí el jaciment i en 
donà la primera notícia. 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 

Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 

 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LES DOMENGES o EL PI GROS NÚMERO FITXA Ea10 

 

 
 
DADES GENERALS 

Nucli, partida o indret: Prop del la partida del Parany del Dalmau  

Coordenades UTM  x: 357404 y: 4564777 

Categoria: BI – Espai d’Expectativa Arqueològica 

Identificació al plànol: Ea10 

 
DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

Descripció del bé i de l’entorn paisatgístic 

Tipus: Jaciment arqueològic 

Descripció de l’entorn:  

Explotació agropecuària. Ubicat dalt d’un turó amb molt bona visibilitat, dominant els pobles de Renau i 
Peralta. L’entorn del jaciment és cultivat, amb vinya principalment, i també amb garrofers i ametllers. 
 
Accessibilitat:  

Per accedir al jaciment cal sortir del poble de l'Argilaga per la carretera TV-2031 en direcció a Nulles. 1000 
m després de l'Argilaga i 250 m abans d'arribar a la desviació que porta a Renau, s'agafa un camí a la dreta 
de la carretera. Seguint aquest camí, que separa la carretera d'una parada de vinya, s'arriba al jaciment, 
situat a la vessant sud-est d'un petit turonet, a 100 m de la carretera. 
 
Estat de conservació: - 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOIMATGE I FOTOGRAFIA 

   



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LES DOMENGES o EL PI GROS NÚMERO FITXA Ea10 

 

 
 
Descripció del bé:  

El jaciment sembla que es tracta d'una vil·la romana, ubicada potser en l'emplaçament d'un antic 
assentament indígena, en un punt alt i amb bona visibilitat. S'identifica el jaciment pels materials ceràmics 
superficials, ja que no es visualitza cap estructura arquitectònica in situ.  

Es detecta la presència de molta àmfora d'importació itàlica (Dressel 1A), així com molts fragments de 
ceràmica ibèrica (àmfora i comuna). També molts fragments de terra sigil·lada itàlica, terra sigil·lada sud-
gàl·lica i terra sigil·lada hispànica, així com ceràmiques comunes i materials ceràmics de construcció.  

En el marge de pedra seca s'hi troba reaprofitat un fragment d'opus signinum. La seva cronologia, en base 
al material ceràmic de superfície, està entre els segles II aC. fins el I dC. Tot i això, per l'abundància de 
ceràmic ibèrica pot pensar-se també en un origen anterior. L'absència de materials de producció africana 
reforça la possibilitat d'abandonament d'aquest centre durant l'alt imperi romà. 

El jaciment s'ha vist molt afectat per les tasques agrícoles. Malgrat això, no es descarta que es conservin 
estructures o nivells d'interès arqueològic en el subsòl. En un amuntegament de pedres s'hi troben una 
pedra aproximadament cilíndrica i un còdol que en l'anterior carta s'havia identificat com un tambor de 
columna i un molí de mà de granit, però probablement no són ni una cosa ni l'altra. 
 

Tipus de jaciment:  01.10.04 – Varis desconegut 

Cronologia: -218 / 192 / 09.01 – Romà República / 09.03 – Romà Alt Imperi 

Titularitat: - 

Ús actual: Terrenys conreats 

Número de registre: 7066 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de Catalunya 

Accés: Fàcil 

Notícies històriques:  

Actuacions d’afeccionats i clandestins. J.M. Masgoret, afeccionat a la història local, propietari d’una 
col·lecció de materials recollits en les successives llaurades a que està sotmès el jaciment 

Altres. 1989. Jordi López Vilar, descobrí el jaciment i en donà la primera notícia 

 
DETERMINACIONS NORMATIVES 

Protocol d’actuació: Els promotors de l’obra hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència 
d’obres, un estudi de la incidència que aquestes poden tenir en les restes o entorn arqueològic, elaborat per 
un professional especialitzat en aquesta matèria. Per a la concessió de la llicència, caldrà l’informe favorable 
del Departament de Cultura. A la vegada, aquest informe podrà exigir, com a condició de l’execució de les 
obres, la realització i execució d’un projecte arqueològic, el finançament del qual es regeix pel que disposa 
l’article 48.2 de la llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, i en el qual pot col·laborar l’ajuntament afectat. 

Nivell de Protecció: Total, tipològic 

Obres permeses: Es permeten les obres de consolidació, conservació i restauració, per tal de mantenir 
íntegrament les restes existents. No es permeten, en cap cas, les obres que comportin algun tipus de 
creixement, siguin d’ampliació o adició i que per tant desvirtuarien el jaciment. Es prioritzarà també la neteja, 
excavació, senyalització i difusió del jaciment, actuacions sempre realitzades per tècnics competents en la 
matèria. 

Elements a preservar: Es conservaran tots i cadascun dels objectes o elements procedents del jaciment i/o 
les estructures que en formin part. Les actuacions que en puguin derivar tipus intervencions preventives i 
controls, realitzades per tècnics competents, determinaran les obres permeses i els elements a preservar, 
així com de la manera de fer-ho. 

Elements modificables: Si procedeix i és el cas, es permetrà també recuperar i rehabilitar elements 
singulars, sempre amb l’estudi que ho justifiqui convenientment. Aquest estudi determinarà com intervenir-hi 

Elements de modificació o demolició obligada: Es permetran obres d’enderroc de construccions o elements 
que s’hagin afegit posteriorment o que en desvirtuïn l’aspecte original. Per realitzar aquest tipus d’obres, es 
justificaran convenientment, amb estudis adients de caràcter històric, arqueològic i arquitectònic. 



CATÀLEG DE BÉNS PROTEGITS AJUNTAMENT DE RENAU 
FITXES DE PATRIMONI 
 
 
NOM   LES DOMENGES o EL PI GROS NÚMERO FITXA Ea10 

 

 
 
Altres condicions d’ordenació: Si és el cas, es conservarà en tot moment, l’entorn paisatgístic més proper al 
jaciment o bé (arranjament del camí d’accés, arbrat, talussos ...) sense que això comporti la modificació de 
l’entorn inicial o original. 

Usos permesos: En general, i com a criteri de partida, se’n mantindrà l’ús inicial. Si es considera oportú serà 
permès l’ús d’investigació i divulgació del patrimoni. També hi haurà l’opció de canviar d’ús sempre que el 
jaciment ho permeti, i per tant que s’hi adapti, això és que no provoqui canvis tant de volum com d’aspecte, 
sobretot. Aquest canvi vindrà justificat de manera adient.  

Observacions: En realitzar les obres permeses, es tindrà especial cura en els materials emprats i en el 
cromatisme, els colors escollits, així com en la tècnica constructiva. Per aquestes obres o intervencions es 
seguiran les directrius establertes en els informes o estudis realitzats per equips de treball multidisciplinar 
formats per professionals i tècnics competents. 
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