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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE CULTURA
ACORD GOV/145/2016, de 8 de novembre, pel qual es delimita l'entorn de protecció del castell de Miravet, a
Miravet.
El castell de Miravet està declarat bé cultural d'interès nacional, en virtut de la disposició addicional primera,
apartat segon, de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Per la Resolució CLT/911/2016, de 14 de març (DOGC núm. 7097, de 12.4.2016), es va incoar l'expedient de
delimitació de l'entorn de protecció del castell de Miravet, a Miravet.
S'han complert tots els tràmits preceptius en la instrucció d'aquest expedient d'acord amb el que estableixen
els articles 8 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
A l'expedient consten els informes favorables del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l'Institut
d'Estudis Catalans.
Durant la tramitació de l'expedient s'han presentat al·legacions que han estat analitzades i contestades per la
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern

Acorda:

—1 Delimitar l'entorn de protecció del castell de Miravet, a Miravet (Ribera d'Ebre), la justificació del qual
s'inclou a l'annex i que és representat al plànol que es publica juntament amb aquest Acord.

—2 Incloure com a objecte de protecció el subsòl del monument i de l'entorn de protecció.

—3 Publicar aquest Acord íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del
Estado, de conformitat amb el que preveu l'article 12 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, i notificar-lo a les persones interessades i a l'ajuntament del municipi on radica el bé.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar, en
tots dos casos, de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o de la notificació corresponent.

Barcelona, 8 de novembre de 2016

Joan Vidal de Ciurana
Secretari del Govern

Annex
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Justificació de l'entorn de protecció.
La definició d'un entorn de protecció al voltant del castell de Miravet es presenta com el millor instrument per
garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles.
Fins ara, el castell de Miravet ha gaudit d'una delimitació de caire urbanístic (“Entorn protegit del castell”), que
abasta, de manera aproximadament concèntrica, un àmbit limitat del castell i del nucli antic de Miravet.
La singularitat del castell de Miravet, element declarat monument històric, aconsella una definició més rigorosa
i ajustada a la figura legal d'entorn de protecció, segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.
Aquesta figura legal considera i incorpora, des de la seva mateixa definició, les interaccions del monument amb
cadascun dels elements de l'entorn. És, doncs, una eina de protecció global, valorativa de la realitat, amb la
intenció clara de conservar el llegat patrimonial inherent al monument.
Es tracta d'evitar que l'alteració d'aquest entorn, entès com l'espai que dóna suport ambiental al bé, pugui
afectar els valors, la contemplació o l'estudi del monument. Per això, entre altres aspectes, cal que en aquest
àmbit es vetlli per la visualització correcta del monument i per la integració harmònica de les possibles
edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur.
Es pretén assolir l'equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del monument que
en garanteixi suficientment la preservació, i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris.
El castell de Miravet, situat dalt d'un turó, al marge dret del riu Ebre, constitueix una fita paisatgística
indiscutible, tant des de la llunyania com des de la proximitat, que mostra la importància estratègica i
territorial que va tenir aquest castell com a element defensiu.
La seva peculiar silueta és visible des de molts trams de la carretera C-12 (a l'altra banda del riu), però també
des de la carretera T-324 (tant des del Pinell de Brai com des de Benissanet).
Pel que fa a les visuals més properes, cal destacar les que s'obtenen des del camí TV-3023 i des de la plaça de
l'Arenal, així com, per la singularitat que tenen, les que es perceben des del Pas de Barca que comunica les
dues ribes del riu Ebre.
Atès tot l'anterior, s'ha optat per definir l'entorn de protecció del castell ajustant-se a les visuals més properes,
ja que són les que donen el suport ambiental necessari per mantenir invariables els múltiples valors del
monument, i atès que les visuals més llunyanes de l'element formen un valor paisatgístic que es gestiona per
altres normatives.
Així, doncs, pel que fa a l'àmbit urbà, la delimitació s'ha ajustat al nucli antic de Miravet, anomenat “Cap de la
Vila”, el qual, situat a la falda del castell, arrapat a la base del turó i enfront del riu, genera les visuals
conjuntes amb el monument més característiques de l'indret. També s'ha tingut en compte l'accés a la plaça
de l'Arenal des del nou vial construït, que discorre en paral·lel al canal de les Illetes, i des del qual es generen
visuals properes del monument.
En l'àmbit del sòl rústic, la delimitació s'ha adaptat a accidents físics i/o topogràfics clarament localitzables,
com camins, senders i barrancs, entre altres traces fàcilment recognoscibles, com la sendera de la Covalta, la
carrerada de Soler, el barranc de Soler o el camí de les Blores.
Des del castell mateix i els seus recintes fortificats es té una visió panoràmica de 360 º de tot el territori que
l'envolta; és a dir, al sud, en primer terme, el riu Ebre, i més enllà, la gran plana adjacent al riu; i al nord del
monument, una topografia abrupta del terreny, amb cotes de nivell superiors als 300 metres.
Amb aquesta delimitació, que inclou les finques i parcel·les adjacents físicament i aquelles altres més
estretament vinculades visualment amb el monument, es preserva la relació existent entre el castell i els
espais urbans, naturals i agrícoles que li donen suport.
Pel que fa al subsòl de l'entorn, cal controlar les intervencions que s'hi produeixin tant des de la vessant
arqueològica, en relació amb possibles troballes relacionades amb el monument, com des de la vessant
documental, per la informació històrica que puguin aportar.
D'altra banda, l'afectació sobre les construccions i la seguretat física que poden comportar les actuacions al
subsòl justifica per si mateixa la necessitat del control administratiu previ i la seva supervisió per part dels
òrgans de control de les intervencions.
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