MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI FÍSIC
I DEL PAISATGE DE L’ESPAI NATURAL DE GARRAF

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT GEOGRÀFIC

Tot començant la seva descripció per l'extrem sud-oest, l’àmbit del Pla Especial
resta definit per la línia continua que tot seguit es descriu:
Terme municipal de Sitges,La delimitació coincideix, en el punt més sud-occidental, amb la confluència de la línia
de mar amb el límit est de la urbanització Montgavina (aprovada en dada 27.9.67). A
partir d'aquest punt, i coincident amb el límit de l’esmentat pla parcial, la delimitació del
Pla Especial segueix -en direcció nord-est- la carena definida pels cims de La Creueta,
El Picart i la Penya del Llamp.
A partir d’aquesta darrera cota, i en direcció sud-nord aproximada, la línia segueix la
carena definida pels cims del Puig de Sant Isidre, Pujol Petit, Puig d'en Boronat, Turó
Rodó de la Bassa í La Sivina on es troba amb la partió entre els termes municipals de
Sitges i Sant Pere de Ribes.
Terme municipal de Sant Pere de Ribes,L’àmbit del Pla Especial inclou els sòls qualificats pel vigent Pla General Municipal com
a no urbanitzables de protecció paisatgística i sistema local d'espais lliures, situats a
l'extrem oriental del terme municipal, llevat dels corresponents a l’àmbit del pla parcial
de Mas Alba.
Terme municipal d'Olivella.A partir de l’encreuament de la partió de termes i el fondal que, situat entre Les
Barraques d'en Gregori i El Planot, aboca aigües al Fondo del Raurell, la delimitació
segueix -en direcció sud-nord- aquell primer fondo per prendre després el segon. En
arribar a la capçalera, la delimitació s’enlaira a la cota 264, entre les masies de Can
Raurell i la Mesquita. A partir d'aquest punt, segueix el serradet definit per les cotes
276, 286 i 287, aquesta darrera situada entre l’edifici de Can Camps i el nucli edificat
d’Olivella.
Des d’aquell punt, la delimitació travessa el Fondo del Camp Gran en direcció sudnord, en una línia recta que uneix la cota de referència amb la 256. A partir d’aquesta
última, la delimitació segueix el serradet definit per les cotes 238 i 213, pràcticament
en direcció oest. Des d'aquella darrera, el límit resta definit per una línia recta que
uneix aquella cota amb el punt de desviament de la pista d'accés a Can Muntaner,
coincident a més amb la corba de nivell 150.
Vorejant les zones de conreu d’aquesta masia, la delimitació ascendeix per un fondal
desenvolupat en direcció est-oest a buscar la Penya de Can Muntané i els punts 267,
263, 265, 252 -aquests darrers ja en la Serra de l'Alzina del Parany- fins arribar a la
Roca Foradada, en el límit amb el terme municipal d'Avinyonet.

Terme municipal d'Avinyonet.A partir de la Roca Foradada, la delimitació segueix en direcció genèrica vers el nordest, coincidint amb la carena definida per les cotes 263, 326, 326, 303, 306, 289, 276 i
291, baixant per una suau fondalada a buscar el punt d'inflexió que es produeix en la
partió de termes, seguint aquest en direcció a Can Mitjans fins arribar al punt situat
exactament a l’oest de la cota 271, on ascendeix segons una línia recta, ja en el terme
d'Olesa de Bonesvalls.
Terme municipal d'Olesa de Bonesvalls.A partir de l’esmentada cota 271, segueix la carena -que segons una línia corbadamena fins la cota 352. Un tram recte comprés entre aquest, punt i la inflexió que
presenta la riera de Begues a migdia de Can Malet, defineix el límit del Pla Especial en
aquest sector. En sensible direcció vers el llevant, la delimitació coincident amb
aquesta riera fins les envistes de les primeres cases del Carrer de Baix del Barri de
l'Hospital d'Olesa, on seguint una suau fondalada al sud del Corral de l'Hospital,
ascendeix fins la cota mestre 300, línia que segueix fins la inflexió que presenta al
nord-nordoest del Serrat dels Boixos. Des d'aquest punt, tot seguint una línia recta
pràcticament en direcció nord-sud, torna cercar la riera de Begues, que segueix a
trobar la carretera. Des d’aquí, la delimitació coincideix amb aquesta carretera fins la
partió amb el terme municipal de Begues.
Terme municipal de Begues.En aquest terme municipal, el Pla Especial inclou els terrenys qualificats pel Pla
General Municipal com Sòl Protegit de Valor Forestal, Paisatgístic o Agrícola, situats a
migdia del nucli edificat de la població.
Termes de Gavà i Castelldefels.En ambdós termes municipals, el Pla Especial incorpora els sectors qualificats pel
vigent Pla General d'Ordenació Metropolitana com a Forestal de Conservació, Forestal
de Repoblació i Lliure Permanent, que s’extenen a l'extrem oest d'aquells termes.
Terme municipal de Sitges.A partir de la divisió entre els termes de Castelldefels i Sitges, la delimitació segueix
els criteris esmentats a l'epígraf anterior. En arribar al nord de la pedrera abandonada
situada a llevant de la urbanització Rat Penat, la línia coincideix amb la carena que es
situa sobre aquella, adoptant una forta inflexió, a partir de la qual va a trobar l’angle
agut que forma la cota mestra 50, precisament en el fondal que -aigües avall- ocupa la
urbanització.
A partir d’aquest darrer punt, la delimitació adopta una forma corba que va a trobar la
carretera d’accés a Plana Novella en el seu revolt situat més a llevant, tot excloent els
sectors urbanitzats. El límit segueix la carretera en direcció oest fins la corba següent,
on la deixa per anar a cercar en línia recta la carena que es desenvolupa a ponent de
la urbanització Rat Penat, amb la qual coincideix fins arribar al seu extrem meridional.
A partir d’aquesta cota, la línia descendeix a trobar el fondal situat a ponent, en el punt

on es creua aquest amb la cota 40, en una línia recta que posteriorment es perllonga
fins la cota mestre 50. En direcció est-oest, la delimitació coincideix amb aquesta línia
de cota fins arribar al seu encreuament amb el fondalet situat a ponent, on l’abandona
per anar a cercar en línia recta la base de l’estribació mes oriental de la Serra dels
Pins, que la segueix fins el seu contacte amb la carretera. Prosseguint per aquesta en
direcció Sitges, en arribar front la Punta de Cala Ginesta, la delimitació es desplaça en
línia recta a buscar aquest accident, seguint en direcció sud-oest la línia de costa fins
la Punta dels Corrals.
En aquest darrer, i pel damunt de la boca del túnel del ferrocarril, la delimitació va a
cercar -en línia recta- la carretera, la qual segueix fins l'extrem sud-sud-oest de la base
de la Serra dels Pins; prenent la línia de màxim pendent, la delimitació puja a la línia
de cota 50 -coincident amb el límit actual del càmping- dirigint-se ver el nor-oest. En
arribar a les envistes del Castellot, la delimitació creua en línia recta el fondal en
direcció a aquestes restes, vorejant la base del turó on s’enlairen i prenent la línia de
cota 75, segueix vers el sud-oest. Front de la darrera casa que dóna façana, a la
carretera, la delimitació baixa en línia recta a cercar la corba 50, la qual segueix fins
trobar la carretera davant de l'encreuament de l'accés a la pedrera. Segueix aquesta
pista fins l’alçada de la boca del túnel del ferrocarril, per damunt de la qual creua a
buscar la base del turó i d’aquí -segons una línia recta- surt a trobar la línia de mar.
Segueix la costa fins la Punta del Ferrer i des d’aquest punt, seguint la projecció
teòrica del trencaones del port, s’enlaira fins la corba mestre 150 amb la qual
coincideix en direcció nord. En el punt on el fondal de la pedrera assoleix la seva
menor dimensió, la delimitació el creua en una línia recta, tot cercant un petit camí
situat a mig vessant del turó que es troba al seu davant. A les envistes de la fabrica de
ciment, la delimitació deixa aquell camí i pren el límit actual del bosc, seguint en
direcció vers la masia de Vallcarca fins a cent cinquanta metres d’aquest edifici. A
partir d'aquest punt, la línia creua el fondal segons una recta, anant a buscar el límit
actual del bosc en el vessant oposat; el qual segueix, creua la carretera i es perllonga
fins la nia de costa. En direcció genèrica est-oest, la delimitació coincideix amb aquella
línia de costa, fins arribar al punt on s’ha iniciat la present descripció.

Terme municipal de Sant Pere de Ribes
L’ampliació del Pla Especial inclou els sòls qualificats pel vigent Pla General Municipal
com a no urbanitzables de protecció paisatgística i sistema local d’espais lliures,
limitant per l’est amb el Pla Especial del Garraf i pel nord amb els termes municipals,
primer, d’Olivella i després de Canyelles, fins a la cruïlla amb el terme municipal de
Vilanova i la Geltrú. Segueix el terme municipal cap el sud pel Fondo de les
Catalunyes, i agafant cap a l’est la cota 150 fins el Fondo de la Torre del Veguer. Baixa
fins a l’autopista seguint fins a Can Masalleres, deixant fora els conreus i arribant al
Mas del Montgròs per anar a Can Ramon i des d’aqueí voreja els camps de conreu
fins a La Coma, d’aquí seguint al camí va fins a Sant Pau. Pugem per la carena a
trobar la línia d’alta tensió i es segueix aquesta creuant la carretera B-211 fins a la
riera de Begues travessant el Pla de Galí per retrobar la riera de Begues. D’aquest
punt segueix la carretera BV-2111 deixant-la a l’alçada de Can Tabaco, per seguir la
línia d’alta tensió fins arribar a vorejar la urbanització Valles Altos per arribar al límit del
Pla Especial del Garraf.

Terme municipal de Vilanova i la Geltrú
La delimitació coincideix, en el punt més sud-occidental, amb la confluència del terme
municipal de Castellet i la Gornal i el Fondo del Castellot. Des d’aquest punt segueix el
límit del terme municipal cap el nord fins a la cruïlla del terme municipal de Canyelles
continua, direcció est, fins a la cruïlla amb el terme municipal de Sant Pere de Ribes
fins la Pedrera Roca. Segueix cap a l’oest seguint la cota 150 fins deixar-la a l’alçada
del Mas de l’Artis i continua, pel camí de Vilanova al Mas de l’Artis fins el Masset.
Segueix direcció cap al Fondo de les Mesquites i d’aquí al Fondo de Cal Baró,
continuant cap el sud fins el Mas Roig seguint pel Fondo del Castellot per arribar a la
cruïlla amb el terme municipal de Castellet i la Gornal.

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
DEL MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE L'ESPAI NATURAL
DE GARRAF
INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

La numeració dels elements incorporats al present Inventari del Patrimoni
Arquitectònic, correspon a la codificació següent:
100
200
300
400
500
600
700

Edificis religiosos
Masies i altres Construccions Residencials 1
Construccions agrícoles
Construccions militars i fortificades
Nuclis edificats
Altres
Jaciments arqueològics 2

1
2

Aquest epígraf fa referència a allò que disposa l’article 8.4 del Text Normatiu
Eventualment, poden incorporar-se a aquest epígraf elements que gaudeixin de règims tutelars
específics derivats de la Llei 9/93 de 30 de setembre i disposicions concordants.

AVINYONET DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS)

201
Nom :
Descripció:

Santa Susanna
Masia fortificada, de grans dimensions, enlairada al cim d'un petit turó i
que presideix els camps de conreu que l'envolten. Exemple magnífic de
l'arquitectura catalana en la tipologia concreta de la casa pairal
agrícola, dotada d'elements defensius.
Cronologia amb dates: 1150/1789
Estat de conservació: L’edificació es troba en bon estat de conservació si bé precisa de
reparacions d'importància. És utilitzat de forma permanent.
Protecció existent:
Legal/Declarat/BIC/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret protecció
castells R-I-51-5189

701
Nom del jaciment :
Tipus de jaciment :
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Santa Susanna
1.01.2.2./ Lloc d'habitació amb estructures conservades
-100/286
3./ Regular

702
Nom del jaciment :
Tipus de jaciment :
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Mas Vendrell
1.01.1/ Lloc d'habitació sense estructura
-300/ -50
3./ Regular

BEGUES (BAIX LLOBREGAT)

213
Nom:
Descripció:
Conservació:

Cal Jaques
Masia característica del massís en la tipologia de caire essencialment
agrícola, excel·lent exemple de les formes característiques d’ocupació
del territori al Garraf.
La construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, estant
abandonada i fora d'ús.

215
Nom:
Descripció:
Conservació:

El Carxol
Masia característica del massís, en la tipologia de caire agrícola; exemple representatiu de la migradesa arquitectònica i constructiva de l’agricultura del Garraf.
La construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, estant
abandonada i fora d'ús.

216
Nom:

Vallgrassa

Descripció:

Masia característica del massís en el seu doble vessant residencial i ramader, amb un excel·lent cobert lateral. El topònim fa referència sens
dubte a la fertilitat que duria presentar d’antic aquest lloc.
La construcció fou totalment restaurada i rehabilitada anys enrera,
actuant a hores d’ara com a centre d’interpretació del Parc.

Conservació:

705
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:

Puig de la Mola
1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures
1.04./ Lloc de centre de reproducció i explotació
Cronologia amb dates: -650/ -50 ; 800/1492
Estat de conservació : 4./Dolent

729
Nom de jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Cova Cassimaya
2.01.2.1./Cova natural d'enterrament Inhumació
-2200/-50
4./Dolent

CASTELLDEFELS (BAIX LLOBREGAT)

234
Nom::
Descripció:
Conservació:

Can Ganxo
Masia característica del massís, en la tipologia de caire essencialment
agrícola, sense cap tret especialment significatiu.
Recentment ha estat restaurada i rehabilitada, i a hores d’ara opera
com a equipament públic de l’espai natural protegit.

302
Nom :
Descripció:

Pleta dels Vaquers
Corral a l'aire lliure, amb una barraca de falsa cúpula amb la volta
ensorrada, esmentat documentalment ja a la segona meitat del
segle XVI.

GAVÀ (BAIX LLOBREGAT)

102
Nom:

Mare de Deu Bruguers

233
Nom:

Mas Passoles

402
Nom :
Descripció:

Castell d'Eramprunyà
Exemple característic del castell roquer, clarament relacionat amb la
defensa de la Marca.

Cronologia amb dates:
Estat de conservació: Llevat de sectors molt localitzats, el castell és una ruïna.
Protecció existent:
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret de protecció de
castells, número de registre R-I-51-5484

730
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Castell d'Eramprunyà
1.10.4./ Varis desconeguts
-650/ - 50
4./Dolent

731
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Turó de la Sentiu
1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures
-650/-50
3./ Regular

OLESA DE BONESVALLS (ALT PENEDÈS)

301
Nom:
Descripció:
Conservació:

Corral de l'Esquerrà
Exemple molt característic de l'arquitectura relacionada amb la ramaderia de
cabra. Petita edificació composada d'un cobert de dimensions reduïdes, amb
un clos descobert delimitat per murs de pedra seca.
Molt deteriorat. Fora d'utilització permanent.

OLIVELLA (GARRAF)

101
Nom:
Descripció:

Conservació:

Antiga església d'Olivella
Esglesiola romànica situada en un dels vessants del turó on s'enlairen
les restes de l'antic castell, construcció amb la qual es relaciona. Planta
d'una sola nau closa per un absis semicircular , ambdós elements
coberts amb volta grassa de pedra.
La construcció es troba en un estat de degradació molt avançat, estant
abandonada i fora d'ús.

202
Nom:
Descripció:

Conservació:

Les Piques
Masia característica del massís, de grans dimensions i que conservava
alguns elements de cert interès, com els revoltons encofrats de guix.
El topònim fa referència sens dubte a les deus d’aigua que
subministren a Palau Novella.
La construcció es troba en un estat de degradació molt avançat i avui
és ja una ruïna.

203
Nom:
Descripció:
Conservació:

Can Grau
Masia característica del massís, en la tipologia de caire essencialment
agrícola, sense cap tret especialment significatiu llevat de les seves
grans dimensions.
Als anys seixanta l’edifici patí unes reformes de gran importància que
comportaren la destrucció d’un sector força important del conjunt.
Recentment ha estat restaurada i rehabilitada, i a hores d’ara opera
com a equipament públic de l’espai natural protegit.

204
Nom:
Descripció:
Conservació:

Corral Nou
Petita masia, amb els trets característics de l'activitat ramadera, com
denota la seva pròpia denominació.
L'edifici està força deteriorat, no essent utilitzat de forma permanent.

205
Nom:
Descripció:
Conservació:

Maset de Dalt
Agrupació de masies al llarg d'un eix longitudinal, en forma d'estrany
carrer. Construccions molt migrades, amb els materials i tècniques
constructives habituals al Garraf.
Conjunt abandonat i pràcticament enrunat.

206
Nom:
Descripció:
Conservació:

Mas Vendrell
Petita masia, d'ús essencialment ramader, característica de la
migradesa de recursos i mitjans de l’arquitectura del Garraf
L'edifici es troba abandonat i amenaçat de ruïna total.

207
Nom:
Descripció:
Conservació:

Mas Llorenç
Masia de caire essencialment agrícola
L'edifici està molt deteriorat, si bé manté un règim d'ús parcial

208
Nom:
Descripció
Conservació:

Can Morgell
Masia de caire essencialment agrícola, caracteritzada per l'agregació
orgànica de volums.
Molt deteriorada; actualment fora d'ús

209
Nom:
Descripció
Conservació:

La Fassina
Masia de caràcter essencialment agrícola, tot i que la seva
denominació assenyala amb claredat una funcionalitat de caire
industrial, probablement relacionada amb la fabricació de destil·lats.
Ocupada de forma permanent

210
Nom:
Descripció:
Conservació:

Can Marcet
Masia de grans dimensions, enlairada al cim d'un petit turó. Es
caracteritza pel gran nombre de construccions complementàries
agregades al volt de l'edificació principal.
L'estat de conservació és bo; la utilització, com a residència i unitat de
producció agrària, és permanent.

211
Nom:
Descripció:
Conservació:

Can Ramonet
Masia de caire essencialment agrícola
Molt deteriorada, actualment fora d'ús

212
Nom:
Descripció:

Conservació:

Casa Nova
Conjunt composat per dues edificacions, A la part baixa, una antiga
masia, voltada de coberts i construccions auxiliars, que manté els trets
característics de la tipologia del Garraf. En la part superior, a l'altre
costat de la pista, es situa un segon edifici —record llunyà i migrat de
les viles pal·ladianes— destinat essencialment a l'estiueig.
La masia està força deteriorada i sense utilització; pel contrari, l'altre
edifici es conserva en un relatiu bon estat de conservació i és utilitzat
com a residència temporal.

401
Nom:
Descripció:
Cronologia:
Conservació:
Protecció existent:

Antic castell d'Olivella
Restes d'un antic castell de marca, que permeten esbrinar una planta
general de forma quadrada. Molt deteriorat per la superposició de construccions de data recent
Segle X (probable)
Absolutament arruïnat, fins el punt que molts dels murs del castell es
confonen amb els marges d'antics conreus
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret de protecció de castells. Sense número de registre.

501
Nom:
Descripció:

Conservació:

Jafre de Garraf
Agregació de diversos edificis, de diferents característiques i èpoques
constructives, en forma de petit agregat rural. Destaquen del conjunt
edificat l'antiga església parroquial i l'edificació principal al voltant de la
qual s'estructura la resta de construccions, en particular la seva façana
lateral.
En estat de deteriorament molt avançat, amb alguns sectors totalment
ensulsiats. Abandonat i fora d'ús la totalitat del conjunt. Es troba en projecte una primera fase d’intervenció al nucli edificat i a l’església.

601
Nom:
Descripció:

Barret del Rector
Formació rocosa de gran tradició etnològica a la comarca. Alguns
investigadors la consideren restes d'una primitiva estructura megalítica,
molt probablement un dolmen.

602
Nom:
Descripció:

Època:
Conservació:

La Plana Novella
Edifici insòlit en el paisatge del Garraf i sens dubte, el de major càrrega
significativa, estranya barreja de colònia agrària i falansteri utopista. El
conjunt és format per un seguit de construccions molt diverses,
desenvolupades en un vocabulari eclèctic molt peculiar.
Segle XIX
Ocupat permanentment per una comunitat religiosa. Bon estat de
conservació.

703
Nom del jaciment:

El Molinot
Puig Molí
Tipus de jaciment:
1.01.2./ Lloc d'habitació amb estructures
Cronologia amb dates -650/ -50 ; 476/1453
Estat de conservació 4./Dolent

704
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació

Cova del Tramper
2.01.2.1.2./ Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu
-4000/ -3500 ; -1800 / -650
3./Regular

705
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:

Puig de la Mola
1.01.1/Lloc d'habitació sense estructures
1.04./ Lloc de centre de reproducció i explotació
Cronologia amb dates: -650/ -50 ; 800/1492
Estat de conservació : 4./Dolent

706
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Les Piques
Lloc d'habitació
Edat del Bronze o Edat del Ferro
Dolent

707
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació

Cova Xaro
2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu
-1800 / -650
3./Regular

SANT PERE DE RIBES (GARRAF)

218
Nom:

Sumidors

219
Nom:

El Racó

220
Nom:

Can Espacs (Corral de Cabdet)

221
Nom:

Can Bartomeu

222
Nom:

Can Almirall

223
Nom:

Caseta de Can Tabaco

224
Nom:

Can Pere

708
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:
Protecció existent:

La Creueta
-1800/1500
4./Dolent
Legal/Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

709
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:

El Castellot
Runes d'un castell. Consta de dos valls i d'una construcció de 27X22
metres. Els murs són de tàpia i es conserven prou bé com per
presentar la planta de les cambres. El mur exterior de l'oest té prop de
dos metres i mig metres d'alçada i presenta unes quantes sageteres.
Cronologia amb dates Medieval s. XIII
Estat de conservació
Protecció existent:
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949 Decret de protecció de
castells. Sense número de registre.

710
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

711

Coves de Roca Rubí
2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu
-220/ -50
4. / Dolent
Legal/ Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

Nom del jaciment:
Les Tirenques
Tipus de jaciment:
1.02.1.1./ Lloc d'enterrament Inhumació aïllat
Cronologia amb dates
Estat de conservació 4./Dolent

712
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació

Forats de Sant Bori ( d'en Bori)
2.01.2.1.2./Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu
-1800/-650
4./ Dolent

713
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

La Cova Negra
2.01.2.1.2./ Cova natural d'enterrament Inhumació col·lectiu
-2200/ -50
4. /Dolent
Legal/ Plans Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes

714
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

El Vilar
1.02.1.2.1./Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis
988/1150
4./Dolent
Legal/Plans Ordenació/Pla General de Sant Pere de Ribes.

715
Nom del jaciment:
Balma del Coster Mitger
Tipus de jaciment:
Petit taller de sílex
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

716
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

Allò en Rosell
1.01.1./ Lloc d'habitació sense estructures
-350/14
4./Dolent
Legal/Pla d’Ordenació/ Pla General de Sant Pere de Ribes.

717
Nom del jaciment:

Avenc del mas de Mossèn Alba
Avenc del maset d'en Quadres
Tipus de jaciment:
2.01.2.2.2./Cova natural d'enterrament Incineració col·lectiu
Cronologia amb dates -1200/192
Estat de conservació 3./ Regular
Protecció existent:
Legal/ Plans Ordenació / Pla General de Sant Pere de Ribes.

SITGES ( GARRAF )

103
Nom:
Descripció:
Època:
Conservació:

La Trinitat
Exemple característic de la tipologia dels santuaris marians de la costa
catalana.
Finals dels segle XVII
L'estat de conservació és bó. Utilització no permanent.

225
Nom:
Descripció:
Conservació:

Mas Quadrell
Masia de grans dimensions, enlairada al cim d'un turó que domina el
paisatge de la rodalia. Construcció molt representativa de la masia agrícola del massís
L’estat de conservació de l'edifici és bo, i es troba en règim d’utilització
permanent.

226
Nom:
Descripció:
Conservació:

Can Maiol
Agregació de diverses entitats arquitectòniques, tot formant un conjunt
aparentment unitari. És un dels exemples més representatius de
l'arquitectura del massís.
L'estat general de conservació del conjunt és força dolent, llevat
d'alguns sectors que, de forma precària, han estat consolidats i
rehabilitats. Aquest part és utilitzada de forma no continuada, per una
societat de caçadors: la resta roman abandonada.

227
Denominació:
Descripció:
Conservació.

Les Basses
Masia de construcció relativament moderna, de tipologia poc habitual
en el massís
L’estat de conservació de l'edifici és molt dolent, amb diversos sectors
ja ensulsiats. Abandonat

228
Nom:
Descripció:
Conservació:

Casa Vella
Petita masia, essencialment agrícola, situada en un petit fondal
antigament conreat.
L'edifici és pràcticament una ruïna. Abandonat.

229
Nom:
Descripció:
Conservació:
Protecció existent:

Can Planes
És una masia de grans dimensions i elevat interès arquitectònic. A
tocar de l'edificació principal, encara que sense comunicació directa
amb ella, es situa una torre de guaita de planta quadrada.
L'estat general de conservació és satisfactori.
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de
castells. Sense número

230
Nom:
Descripció:
Conservació:

Can Lluçà
Petita masia d’ús eminentment agrícola
L’estat de conservació de l’edifici és bo. Utilitzada de forma permanent

231
Nom:
Descripció:
Conservació:
Protecció existent:

Campdàsens
Singular agrupació de diverses construccions, entre les quals
destaquen diverses masies de caire agrícola, una petita capella i una
torre de guaita de planta quadrada
L’estat general de conservació és bo. Els edificis són utilitzats de forma
permanent
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de
castells. Número de registre R-I-51-5718

232
Nom:
Descripció:

Època:
Conservació:
Protecció existent:

Ca l’Amell de la Muntanya
Masia de grans dimensions, on concorren els trets tipològics de la
instal·lació agrícola i les practiques constructives de característiques
del Garraf. Integrat a la fabrica principal de la masia, es situa una torre
de guaita de planta circular, amb el seu coronament molt modificat.
Prop de la casa antiga, es troba un petit edifici —de construcció més
recent— molt probablement destinada a l'estiueig
Torre, molt probablement del segle XVI, així com part de la masia.
Edifici annex, darrers anys del segle XIX
L'estat general de conservació és força bo, si bé s'observen diversos
sectors que precisen de reparacions importants
De la torre defensiva. Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949.
Decret de protecció de castells. Número de registre R-I-51-5717

303
Nom:
Descripció

Època:
Autor:
Conservació:

La Pleta
Com el seu propi nom indica, es tracta d'una construcció destinada a
estatjar els ramats. Cal destacar el gran pati situat front la casa
principal, així com la peculiar resolució del broc de la cisterna.
Construcció modernista.
Primers anys del segle XX
F. Berenguer i Mestres (probable)
L’edifici ha estat rehabilitat molt recentment com a oficina de l’Òrgan
gestor de l’espai natural i centre de recepció de visitants.

403
Nom:
Descripció:
Conservació:
Protecció existent:

El Castellet de Garraf
Restes d'una primitiva construcció de caire militar, avui perduda
Ruïna
Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de protecció de
castells. Número de registre R-I-51-5713.

719
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació

Puig d'en Boronat
1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures
-350 / - 50
4./Dolent

720
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Coll Blanc
1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures
-250/ -50
4./Dolent

721
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Cofurna de Can Planes
Lloc d'habitació
Medieval
Dolent

723
Nom del jaciment:

Cova del Duc
Cova del Tro
Tipus de jaciment:
2.02.2.1.2 ( Abrics i similars d'enterrament i habitació col·lectius )
Cronologia amb dates: -2200/ -650
Estat de conservació: 4./Dolent

724
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates
Estat de conservació
Protecció existent:

Castellot de Campdàsens
Assentament militar
Medieval ( s. XII )
Dolent
Torre defensiva. Legal/Declarat/D.22-4-1949, BOE 5-5-1949. Decret de
protecció de castells. Número R-I-51-5714.

725
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:

Ca l'Amell de la Muntanya
1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures
1.02.1.2.1./Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis
Cronologia amb dates -650/476 ; 400/1492
Estat de conservació 4./Dolent

727
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

La Falconera
1.01.1./Lloc d'habitació sense estructures
-1800/ -650
4./Dolent

728
Nom del jaciment:
Tipus de jaciment:
Cronologia amb dates:
Estat de conservació:

Els Covarrons
2.02.2.1.2./Abrics i similars d'enterrament Inhumació col·lectiu
-1800/ -650
4./Dolent

VILANOVA I LA GELTRÚ

235
Nom:
Descripció:

Època:
Estat de conservació:

Mas de l'Artís
Masia originària de planta rectangular composta de planta baixa i
planta pis amb coberta a dues vessants de carener paral·lel a la façana
principal i dues crugies paral·leles a aquesta, amb l'escala central i
l'accés desplaçats. Cossos de magatzems, cellers i habitatges de
cobertes a dos vessants. Cos modern destinat a habitatge principal, de
volumetria potent, de planta sensiblement rectangular, amb cobertes
compostes de les que sobresurt una torratxa.
Segle XIII
Bé en general, encara que hi ha bigues en mal estat.

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
DEL MEDI FÍSIC I DEL PAISATGE DE L'ESPAI NATURAL
DE GARRAF

ELEMENTS INTEGRANTS DE LA ZONA
D’ALT INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

Avenc de la Ferla
Terme municipal de Begues. Regió Fons de les Conques
Altitud aproximada 343 m, profunditat 180 mm
Coordenades: latitud 41º 19' 11" ; longitud 1º 51' 47'’
Localització: S’obre en la capçalera del Fondo de les Conques, en el tàlveg del torrent
que descendeix per la vessant ESE del Puig de la Mola. La seva boca és de grans
dimensions.
La Falconera
Terme municipal de Sitges. Sector del pas de la Mala Dona
Coordenades boca surgència: latitud 41º 14' 57'’; longitud 1º 53' 35,5'’
Localització: La boca de la surgència s’obre al nivell del mar, en els penyassegats del
pas de la Mala Dona, proper a la sortida del túnel del ferrocarril de Barcelona a
Tarragona, uns vint-i-un metres abans. El pou artificial de l'Eusebi es troba en la riera
de la Falconera a uns 80 metres en línia recta, projectada de la boca de la Falconera.
Avenc del G.I.E.S
Terme municipal de Begues. Regió de la Morella
Altitud aproximada 562 m. Profunditat 82 m.
Coordenades: Latitud 41º 18' 01"; longitud 1º 55' 28'’
Localització: La seva boca s'obre molt propera al turó dels Costerets en la mateixa
divisòria d’aigües. Distant des de la Morella uns 490 m. Està molt a prop de l’avenc
dels Colors.
Avenc de Sant Roc
Terme municipal de Begues. Regió Serra de Guarda
Altitud aproximada 462 m. Profunditat 31 m.
Coordenades: latitud 41º 18' 50'’; longitud 1º 55' 21'’
Localització: En el marge dret de la riera de Sant Roc, entre el pou de Verdaguer i la
línia elèctrica. Molt proper a l’avenc Petit.
Dolina del Puig del Martell
Situació: En el sector oriental del massís al sud del mateix, entre la casa coneguda
com la Pleta i el Puig de Martell a uns 350 metres d’altura.
En una plataforma que domina el Fondo de Vallbona.
Superfície aproximada de la dolina 6.300 m2. Superfície aproximada total incloent
l’entorn 9000 m2.

Dolina de Campgràs
Situació: En el sector oriental del massís en la seva zona central, formada per diverses
dolines, destaca entre elles la situada al sud-oest del pic de la Morella. S’ha de
considerar com un conjunt, ja que totes formen una clara unitat de plataforma en
aquest sector. Es preserva la zona compresa entre el pla de Carol i la capçalera del
Fondo de les Terradelles.
Superfície aproximada 360.000 m2
Dolina del Basset de l'Arbre I
Situació: En el sector oriental del massís, a uns 420 m d’altitud al nord-oest del puig
d'Olla, forma un petit serrat entre la riera de Vallbona i el Fons de les Terradelles. Es
troba compresa entre els termes municipals de Gavà i Sitges.
Superfície aproximada 3000 m2
Dolina del Basset de l'Arbre II
Situació: En el sector oriental del massís a uns 400 m d’altitud, al nord-est del puig
d'Olla, formant l’inici de la capçalera del Barranc del Port de Bomaguera, íntegrament
en el terme municipal de Gavà.
Superfície aproximada 8.000 m2
Dolina del Pla de les Basses
Situació: En el sector oriental del massís, entre les cotes 360-380 m al nord-est del
Puig d'Olls, en una plataforma al sud del Fondo de les Terradelles. Està íntegrament
en el terme municipal de Gavà.
Superfície aproximada 6.000 m2
Fons de Vallbona
Situació: En el sector sud-oriental del massís, al nord-oest del barri de les Botigues de
Sitges, la seva direcció principal és la nord/sud.
Delimitació: Situat al en el fons del Barranca en la cota 75 m, i en direcció aproximada
sud-est, cal buscar la cota 125 m en la petita cresta que surt de la plataforma del Puig
del Martell, la qual es segueix en sentit ascendent fins la cota 350 m, límit superior dels
penyassegats de la plataforma que origina la dolina del Puig del Martell. La cota 350
m s’ha de seguir, fins el primer barranc que hi ha després de la dolina i descendint pel
llit del mateix a la trobada del provinent del sector del pla de Carol, cota 308 m; es
descendeix pel mateix fins a trobar un petit barranc en el marge esquerre, pel qual s’ha
de remuntar fins la plataforma superior i a trobar a l’altre costat l’inici d'un nou barranc
en la cota 350 m.
Seguint la mencionada cota es tanca tota la capçalera del fons de Vallbona, fins trobar
la riera de més al sud de les dues que provenen del Puig d'Olla. Es Remunta el
pendent en direcció sud-est, travessant les dues plataformes, de les penyes de
Castellar i la cucona Sivina, per una línia imaginaria de divisió d’aigües, sempre en un
sentit preferent sud-est fins aproximadament la cota 250 m.

A partir d’aquest punt descendint per una carena molt delimitada de direcció SSW fins
la cota 125 m des d’ací en línia recta al fons del barranc en la cota 75 m.
Superfície: 111,27 Ha.
Fons de les Coves
Situació: En el sector sud-oriental del massís, al nord-est del petit nucli de Garraf, té
dues direccions predominants, un primer tram EW i l’altre SN.
Delimitació: Situat al fons del barranc en la cota 113 m. Puja per l'incipient barranc
existent al marge dret fins a la cota 125 que se segueix en direcció oest fins la carena
que es forma per damunt de les coves denominades covarons, per la qual s’ascendeix
fins la cota 325 m en direcció al Pla de la SenyaI.
Es segueix l’esmentada cota 325 fins el llit del barranc que neix en el coll situat entre el
Pla dels Penyals i el Pla de la Cucona Sostrella.
Baixa pel barranc fins a trobar el que ve per l’esquerra del sector de la Pleta i pla del
Querol, el qual puja fins trobar de nou la cota 325 m, la qual es segueix fins l’alçada
del Pla del Vinyals a l’indret conegut com Canopolis; a partir d’ací per la carena
seguirem fins el Fons del Barranc en la cota 113 m.
Superfície: 52,81 ha.
Fons del Tro
Situació: En el sector centre-sud del massís, proper a la població de Vallcarca al nord
de la fàbrica de ciment. El barranc del Tro és tributari de la Riera de Vallcarca pel seu
marge esquerre, amb direcció preferencial SW-NE.
Delimitació: Partint de la confluència de la riera del Fons del Tro amb la procedent del
seu marge esquerre que té la seva capçalera en la plataforma de Campdàsens i
concretament en la casa Nova, cota 48 m. Es remunta pel fons del Barranc del Tro, el
qual es deixa per prosseguir remuntant per la riera de la roca Foradada al marge dret,
fins la cota 200 m en direcció a les cases Les Àligues.
Seguint aquesta cota 200, es voreja tot el contorn del barranc fins a la carena que hi
ha passat el barranc que s’inicia a Campdàsens, es remunten 25 metres i es segueix
aquesta cota 225 fins la carena que limita el Fons de Tro de la Casa Nova i que te inici
en les runes que hi ha abans d’arribar a Campdàsens. Es segueix tota la carena fins la
confluència de la Riera del Fons del Tro, a la cota 48 m.
Superfície: 47,35 ha,
Avenc Carles Selicke
Terme municipal de Begues. Regió de la Morella
Altitud aproximada 552m. Profunditat 134 m,
Coordenades: latitud 4lº 17' 53,5'’ longitud 1º 55' 8"
Localització: La boca inferior s’obre en un petit pla i la superior a poca distancia d’ella,
al peu d'un fort pendent, a uns 25 metres de l’avenc de la Morella en direcció est i del
vèrtex de la Morella en direcció S 45 W,
Avenc del Bruc
Terme municipal de Begues. Regió Fondo del Bruc.
Altitud aproximada 467m. Profunditat 118 m.
Coordenades: latitud 41º 17' 58'’; longitud 1º 54' 31'’

Localització: La seva gran boca s’obre en el marge dret del Fondo del Bruc a uns deu
metres sobre el nivell de l'actual riera, es troba a l'E 28 S del vèrtex de la Morella.
Avenc Clos
Terme municipal de Begues. Regió Serra de les Agulles
Altitud aproximada 538 m. Profunditat 28 m.
Coordenades: latitud 41º 18' 29"; longitud 1º 55' 51'’
Localització: En la zona superior plana de la Serra del Clos. Prop del camí que des de
Puigmoltó, es dirigeix a Coll Sostrell i a la capçalera de la riera del Fondo de la
Tronera.
Avenc de l'Esquerrà
Terme municipal d'Olesa de Bonesvalls. Regió Fons de l'Esquerrà
Altitud aproximada 348 m. Profunditat 202 m
Coordenades latitud 41º 19' 21,5'’; longitud 1º 50' 26'’
Localització: S’obra aquesta cavitat a uns 130 m al nord-oest del Corral de l'Esquerrà,
en el mateix tàlveg de la riera en el marge d'una esplanada, envoltada d'una espessa
vegetació.

