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NOM: CASA RURAL “CAMP DETH PORT”

DADES BASIQUES
LOCALITZACIO

VOLUMETRIA, ENTORN PAISATGISTIC I EPOCA DE CONSTRUCCIO:

US ACTUAL I TITULARITAT:

ESTAT DE CONSERVACIO DE L’IMMOBLE O CONJUNT, SERVEIS I SITUACIO DE RISC:

ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PUBLICS:

DADES CADASTRALS

DADES URBANISTIQUES

Indret: Pontaut, Val d’Aran
Adreça postal: Carretera de Canejan s/n. 25548 
Canejan, Val d’Aran, Lleida.

Es tracta d’una finca rural a on hi ha tres volums edificatoris a més de dos petits volums. El volum principal consta de 
planta baixa, planta pis i planta sota coberta, d’una alçada total de 10 m i una superfície per planta de 70m2. El segon 
volum és una borda de planta baixa i sota coberta de 7m d’alçada i 8m d’ample i 8 de fons, amb una superfície per planta 
de 64m2. El tercer volum correspon a l’annex que està juxtaposat a la borda. Consta només de planta baixa amb unes 
mides de 9m d’ample i 3m de fons, i una alçada de 5m. A la finca també hi ha dos volums més, una construcció anomenada 
“lenyero” i una altra anomenada “conejero” que no considerem edificació per les seves particularitats al no tenir tanca-
ments verticals ni alçada rellevant. La data de construcció en escriptores consta del 1891 amb reformes al 1934.

La finca és de titularitat privada, El seu us és d’habitatge permanent i està vinculada a usos ramaders de baixa intensitat 
tals com aus de corral, conills i porcs.

El bastiment principal d’ús habitatge està en bon estat de conservació. La resta de bastiments és troben en estat de ruïna. 
La finca consta de xarxa i subministrament elèctric, de xarxa i subministrament d’aigua potable.
Té una xarxa de sanejament autònom tipus fosa sèptica. El conjunt es troba allunyat 500m del nucli de població de Pon-
taut i pertany al municipi de Canejan, nucli del qual es troba a 6km de distància. No es preveuen riscos naturals tals com 
inundació en trobar-se allunyat del riu, i en zona a on no hi ha riscos d’allaus o despreniment de terres. Tampoc es troba 
en un entorn boscos amb risc d’incendi.

A la finca s’hi accedeix a través de la carretera local de Canejan i es troba a peu de carretera, sense necessitat d’altres 
carrers secundaris. La carretera té bon estat de conservació.

Poligono 3 Parcela 37. Prat Yerleta, Canejan (Lleida)
Ref: 25075A003000370000SZ

Qualificacio del sol: No urbanitzable

Proteccio Actual:

Coordenades UTM: 4,744,990N-314,620E

DESCRIPCIO DE LA CASA RURAL

FITXA DESCRIPTIVA
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TRACTAMENT DE LA VOLUMETRIA ORIGINAL:

VOLUMS SUSCEPTIBLES DE SER UTILITZATS PER ALS USOS DE L’ARTICLE 47.3 LUC:

US PROPOSAT:

VOLUMS NO UTILITZABLES PELS USOS PREVISTOS I ALTRES LIMITACIONS:

CONDICIONS D’ORDENACIO, ENTORN, EDIFICACIO, SERVEIS I ACCES:

ALTES CONSIDERACIONS ESPECIFIQUES:

Aquest conjunt edificatori data de finals del segle XIX amb reformes sobre l’any 1934. La raó principal per a la qual es vo-
len restaurar els edificis ara en ruïna, és tornar al conjunt el seu estat original. Recuperar la morfologia del conjunt dona 
com a resultat la tipologia de “coto” típica aranesa. Així, tant a nivell paisatgístic com a patrimoni l’entorn surt afavorit. 
També recuperar l’estat original dona la possibilitat a la propietat de tornar a realitzar aquelles petites activitats de la 
vida al camp que li eren pròpies.

Es conservaran la totalitat dels murs de carreus de pedra del volum original de la borda. Sobre aquests murs es realitzarà 
un cèrcol de formigó armat per la seva cara interior al qual s’hi entrega el forjat unidireccional de biguetes de formigó 
armat. Sobre aquest cèrcol s’aixecarà la coberta d’estil tradicional, amb cavalls de fusta de pi i coberta amb pissarra nat-
ural del país.

Dels tres volums edificatoris principals del conjunt, només s’intervindrà a la borda i el seu annex. La casa-habitatge es 
troba en bon estat. El tercer volum és un cobert, també original, per a emmagatzemar llenya i no es considera edifici. Al 
final de la finca també hi ha un quart volum, un altre cobert en peu, ara en desús, que havia tingut la funció de porcingla. 
Així els volums de llenyer i antiga porcingla no es suprimiran en tant que són originals i no es consideren edificis per les 
seves condicions.

Així, mentre que el volum principal no varia el seu ús d’habitatge permanent, la borda tindrà els usos de garatge per a 
vehicles i maquinària agrícola al nivell sota coberta i ús de magatzem a la planta baixa. L’annex tindrà ús de galliner. És 
un habitatge unifamiliar i no contempla la necessitat de ser divís horitzontalment.

No existeixen volums que siguin utilitzats per a usos no previstos per la LUC ni altes limitacions.

La proposta de reconstrucció no afecta l’entorn paisatgístic del conjunt, ja que la intenció és recuperar l’estat original. No 
es talarà arbrat significatiu ni hi ha necessitat de crear nous accessos en trobar-se el conjunt a peu de carretera. Tampoc 
hi haurà afectacions de serveis, ja que el volum a reconstruir només necessitarà llum i aigua corrent, xarxes que actual-
ment ja existeixen al conjunt.

No existeixen altres usos que no siguin descrits en aquesta fitxa, per tant no hi ha consideracions específiques.

JUSTIFICACIO DE LES RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIO I PRESERVACIO

DETERMINACIONS NORMATIVES 

LIMITACIONS PER A LA IMPLANTACIO D’UN US CONCRET

1

2

3

4

5

1-Habitatge
2-Borda
3-Anex porcingla
4-Lenyero
5-Conejero



MEMORIA JUSTIFICATIVA 

OBJECTE DEL PROJECTE 

L'objecte del present catàleg és regularitzar la legalitat vigent per a poder reconstruir una borda i el 
seu annex, actualment en estat de ruïna, que forma part d'un conjunt edificatori sobre sol qualificat 
com no urba. 

ANTECEDENTS: 

La casa "Camp deth Port" situada al prat "Yerleta" al nucli de Pontaut, municipi de Canejan, és un 
conjunt edificatori compost per un edifici principal de ús habitatge, una borda en estat de ruïna i un 
annex de la mateixa també en estat de ruïna. Al conjunt hi ha dos volums més, un lenyero i un 
coniller. Tot el conjunt, amb els seus patis i terres forma el típic coto aranès. 
El conjunt data de finals del segle XIX, i va ser el nucli físic a on la família propietària del mateix 
desenvolupava la seva vida i les seves feines vinculades al camp. Al llarg dels anys la finca ha patit 
diverses modificacions sense que tinguem informació concreta d'aquestes. 
Aquest coto va continuar la seva activitat original ininterrompudament fins a entrar a finals del 
segle XX, concretament durant la dècada dels anys 70, quan per raons de canvi de model socio-
econòmic i de subsistència de la família, va anar quedant en desús la part de la borda. Aquesta, sense 
tenir un manteniment, va anar cedint en la seva estructura fins que la coberta es va enfonsar. 
Actualment aquest conjunt tipus "coto" es troba en estat bo pel que fa a l'edifici principal i la resta del 
terreny, mentre que la borda i l'annex estan en estat de ruïna. 

ESTAT ACTUAL: 

L'estat actual de les edificacions és el següent: 
L'edifici principal de ús habitatge i que no és objecte de cap intervenció té unes dimensions de 9 m 
d'ample per 7 de fons i una alçada sota carener de 10 m. Té una superfície construïda de 70m2 a 
planta baixa. La mateixa a planta pis. També té una planta sota coberta. 
La borda actualment manté en peu gran part del frontal, també anomenat "muro pinyon" o "penau" 
en aranès. També manté tres dels murs de pedra originals amb una alçada actual superior als dos 
metres. Les dimensions de la borda son de 9metres d'ample per 8 de fons amb una superfie de 71m2 
construïts. L'annex també manté tres dels seus murs originals. La coberta d'aquest també es va 
enfonsar. Les dimensions de l'annex són 9m d'ample per 3,6m de fons i una superfície construïda de 
28m2. 

PROPOSTA: 

Es restauraran les parets malmeses de la borda i l'annex amb la mateixa pedra que ara es troba al 
terra de la finca. És farà amb junta seca per tal de mimetitzar-se amb les parets existents i originals. 
Les parets que cal aixecar de nou es realitzaran amb els mateixos criteris. Es realitzarà un mur de 
fàbrica ceràmica a l'interior de la borda fins a l'alçada del pis a on es coronarà amb un cèrcol de 
formigo armat. Al cèrcol hi recolzarem les vigetes de formigo armat que configuren el forjat 
unidireccional de planta pis. També sobre el cèrcol hi recolzarem una biga de fusta anomenada 
sabatera o durmiente de la qual arrenquen els cavalls que formaran l'estructura de la coberta. La 
coberta serà de dues aigües tipus tradicional aranesa, amb fusta de pi, taula i pissarra en la seva 
cara exterior. 
Pel que fa a l'annex és realitzarà també el mur interior de fàbrica ceràmica sobre el qual arrenca la 
coberta a una aigua. L'annex no te planta pis. 



JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA: 

La proposta és aixecar la borda i l'annex el més fidel possible a l'original, del qual en tenim una 
fotografia que data de mitjans del S. XX. on queda definida la seva volumetria original. Aquesta 
volumetria també la podem deduir a partir dels murs existents. 
Per tant, considerem que aquesta intervenció queda justificada des d'un punt de vista històric, en 
tant que es recuperarà una edificació típica de l'Aran. Tambe considerem que la recuperació de la 
borada i l'annex ajuden a crear un entorn paisatgístic mes favorable que no mantenir unes ruïnes. 
Des del punt de vista social creiem que el fet que la família pugui desenvolupar les seves necessitats 
diàries és afavorir el nucli de població de Pontaut de forma que aquest no perdi població i vagui 
quedant progressivament deshabitat. 

ASPECTES QUE ES REGULEN NORMATIVAMENT: 

Les normatives que regulen el present projecte son:  

Normes subsidiaries i complementaries de la Vall d’Aran.  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006) 

Reglament de la Llei d'urbanisme. 
Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 
24/07/2006) 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FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

VISTA BORDA FAÇANA SUD-OEST

VISTA BORDA FAÇANA NORD-OEST

VISTA BORDA FAÇANA NORD-EST



VISTA BORDA FAÇANA SUD-EST

VISTA LENYERO

VISTA HABITAGE







REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
25075A003000370000SZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 37
PRAT YERLETA. CANEJAN [LLEIDA]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1934

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

185

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 37
PRAT YERLETA. CANEJAN [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

185
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

432
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,744,900

4,744,950

4,745,000

4,745,050

314,550 314,600 314,650 314,700

314,700 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Lunes , 23 de Enero de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 00 01 69
VIVIENDA 01 01 69
ALMACEN 02 01 47

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   b E- Pastos 00 363



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
25075A003001340000SZ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 3 Parcela 134
CAMP DEL PORT. CANEJAN [LLEIDA]

USO PRINCIPAL

Agrario [Prado o Praderas de regadío 00]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 3 Parcela 134
CAMP DEL PORT. CANEJAN [LLEIDA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

2.525
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,744,900

4,744,950

4,745,000

4,745,050

314,550 314,600 314,650

314,650 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 14 de Febrero de 2017





http://www.chebro.es/PGRI/chequea-tu-riesgo.html

INFORME RISC INUNDABILITAT CONFEDERACION HIDROGARAFICA DEL HEBRO

La casa rural esta situada a una equidistancia horitzontal de 33m de la llera del riu garona i a una 
alçada de 11m sobre el nivell mitja de l’aigua, sent la cota mitja de la superficie de l’aigua 595.5m 
sobre el nivell del mar i la cota de la casa a 606.5m d’alçada sobre el nivell del mar.
A partir de les dades generades al portal d’internet de la CHEBRO es determina que la finca te un

RISC: MITJA-BAIX



 

    

 

    Arxiu Històric General Aran   FONS AGA190-77 / Colleccion Manuel Solé

Codi de referència
AGA190-77-T1-14

Títol
Pontaut

Ampliacio de la imatge:

Descripció de la imatge 
Procedéncia: Musèu dera Val d’Aran.
autor: M. Solé, Bossòst.
imatge: positiu.
ton: monocrom.
procediment fotografic: gelatina POP.
Data(es):1903-1943
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