
 

Localització 
Denominació  Estació de ferrocarril, ruta del ferro i el carbó, alberg i elements relacionats 

Localització  Carretera d’Ogassa, s/n de Sant Joan de les Abadesses 

Coordenades  UTM: X=440993 Y=4676471 

 

Dades cadastrals  Referència Sup. Sup.Con. N. Pl Titularitat 

  1066101DG4716N0001FD 7.257 m² 2.736 m² 2 Aj. Sant Joan de les 

Abadesses 

Dades Registrals  Finca Tom Llibre Foli  Inscripció Municipi 

  2843 980 46 41 2 Sant Joan de les Abadesses 

 

Fotografia element Emplaçament (es marca el punt de presa de coordenades 

UTM) 

 
 

 

Dades urbanístiques 
Pla vigent  POUM de Sant Joan de les Abadesses 

Classificació  SU (Sòl urbà) 

Qualificació  4.4.a Equipament cultural, social, religiós i administratiu/ 3.1 Parcs Públics 

   

Descripció del bé   

Context  L’àmbit de protecció Queda delimitat a Sud pel carrer de l’estació, la plaça de l’estació i la 

carretera d’Ogassa i a Nord amb la vessant de la muntanya on es troben els Plans del 

Serradell. La superfície no edificada  forma una zona verda enjardinada amb una zona de 

pícnic, camp de futbol i el pas de la via verda de la ruta del ferro i el carbó. 

Ús actual  Parc públic que forma part de la via verda de la ruta del ferro i el carbó. L’edifici de l’estació 

s’hi desenvolupen  activitats de restauració i l’antic magatzem té la funció d’Alberg municipal. 

Ús original  Originalment s’utilitzava com Estació de Ferrocarril del recorregut transpirinenc, els edificis 

tenien la funció d’estació de passatgers i magatzem, també formava part de l’entorn un 

dipòsit d’aigua. 

Estat de 

conservació 

 Bo; l’Ajuntament va impulsar la ordenació urbanística del sector de l’Estació que va 

comportar, sobretot, la conservació d’uns edificis i elements emblemàtics del passat 

ferroviari de la vila: l’edifici de l’estació de viatgers que per concessió administrativa està 

gestionat per un restaurant -, un magatzem i els dipòsits d’aigua, a més d’algun altre element 

mecànic auxiliar. L’any 2006 s’ha inaugurat la rehabilitació del magatzem, utilitzat com 

alberg. 

Situació de risc  -  
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Àmbit de protecció i objecte 
Raons catalogació  L’element ja està protegit com a BCIL (Bé catalogat d’interès Cultural). 

Elements/conjunts  Es troben protegits pel Catàleg de Bens protegits de Sant Joan de les Abadesses, tots els 

elements relacionats amb el ferrocarril conservats al voltant de la ruta i del Parc de l’Estació, 

en especial els volums i les façanes dels edificis (magatzem, estació, i dipòsits). Qualsevol 

obra, intervenció, restauració o reconstrucció ha de ser autoritzada per la Direcció General 

de Patrimoni Cultural, previ dictamen favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals.  

 

Informació complementària 
Informació 

històrica 

 - 

Actuacions finca  - L’edifici de l’estació es va restaurar per a donar-hi un nou us, de la mateixa manera que el 

magatzem i el dipòsit.  

- L’antiga superfície ocupada per les vies es va convertir en un parc públic. 

Observacions  L’entorn forma part del Catàleg de Béns Protegits de Sant Joan de les Abadesses i està 

Protegit coma BCIL amb nivell de protecció A.  

-  Element número: OC 2.15 

Bibliografia  - 

 

Fotografies Ortofoto 
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