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02. Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP) 
01 ÀREES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA (AEA) 
 
 
 
CODI         Nom  
 
AEA.001 Sant Julià d'Altura 
AEA.002 Serra de Ca n'Ustrell 
AEA.002.01 Ca n'Ustrell 
AEA.002.02 Serra de Ca n'Ustrell (B) 
AEA.003 Can Deu 
AEA.004 Mas Canals 
AEA.005 Castellarnau 
AEA.005.001 Torre Berardo 
AEA.005.002 Carrer 0 Castellarnau 
AEA.005.003 Castellarnau (romà) 
AEA.005.004 Castellarmau (prehistòric) A i B 
AEA.005.006 Jardíns de Castellarnau 
AEA.005.007 Camí de Cal Berardo 
AEA.005.011 Restaurant Mas la Vinya 
AEA.006 Can Coniller Vell 
AEA.007.001 Serra de Pedralba 
AEA.007.002 Cases Blanques 
AEA.007 Serra de Pedralba 
AEA.008 Serra de Can Llong 
AEA.008.001 Serrat de Can Llong - Masia de Can Llong 
AEA.008.002 Pol·lígon II de Can Llong 
AEA.009 Can Rull 
AEA.010 Can Feu 
AEA.010.001 Castell de Can Feu 
AEA.010.002 Forn de Can Feu 
AEA.011 Can Marcet-Can Planas 
AEA.011.001 Can Marcet 
AEA.011.003 Solar de Can Planas 
AEA.012 Can Llobet 
AEA.013 Sant Pau de Riu-Sec - Camp d'Aviació 
AEA.013.001 Camp d'Aviació 
AEA.013.002 Can Diviu 
AEA.013.003 Sant Pau de Riu-Sec 
AEA.013.004 Can Diviu-Torre Gorina 
AEA.014 Carrers d'Espronceda-Goya 
AEA.015 Molí d'en Galí 
AEA.016 Can Moragues 
AEA.017 Can Garriga 
AEA.018 Mas Baiona 
AEA.019 Molí de l'Oriac 
AEA.020 Molí d'en Font 
AEA.021 Serra de Can Borgonyó 
AEA.022 Carrer de Francesc Layret 
AEA.023 Creu Alta-Vapor de Cal Tous 
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AEA.023.001 Creu Alta 
AEA.023.002 Vapor de Cal Tous 
AEA.024 Sant Vicenç de Jonqueres - Collsalarca 
AEA.024.001 Sant Vicenç de Jonqueres 
AEA.024.002 Collsalarca 
AEA.025 Can Puiggener 
AEA.026 Camí de Togores-Molí de l'Amat 
AEA.026.001 Camí de Togores 
AEA.026.002 Molí de l'Amat 
AEA.027 Torre del Canonge 
AEA.028 Can Manent - Can Domènec 
AEA.028.001 Can Manent 
AEA.028.002 Can Domènec 
AEA.029 El Fruiterar 
AEA.030 Taulí 
AEA.031 Camí de la Tintoreria Castelló 
AEA.032 Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella 
AEA.033 Castell d'Arraona 
AEA.034 Els Corrals Vells 
AEA.035 La Salut 
AEA.036 Sant Nicolau - Ca l'Ermengol 
AEA.036.001 Ca n'Ermengol 
AEA.036.002 Sant Nicolau 
AEA.036.003 Pla de Sant Nicolau - Marge del riu 
AEA.036.004 Antena de Ràdio Sabadell 
AEA.036.005 Cementiri de Sabadell 
AEA.037 Can Manent 
AEA.038 Ca n'Alzina 
AEA.039 Can Mimó 
AEA.040 Can Viloca 
AEA.041 Horta Vella-Nois Buxó-Molí Xic 
AEA.041.001 Horta Vella 
AEA.041.002 Nois Buxó 
AEA.041.003 Molí Xic 
AEA.042 Molí d'en Fontanet 
AEA.043 Horta del Romau 
AEA.044 Can Fadó Vell 
AEA.045 Can Lletget 
AEA.046 Can Roqueta - Can Piteu - Torre Romeu 
AEA.046.001 Can Roqueta 
AEA.046.002 Carrer de Mas Carbó, Carrer de Ca n'Alzina i Avinguda de Can Bordoll 
AEA.046.003 Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres 
AEA.046.004 Avinguda de Can Bordoll 
AEA.046.005 Carrer de Ca n'Alzina, núms. 101-107 
AEA.046.006 Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 
AEA.046.007 Serra de la Salut 
AEA.046.008 Carrer de Ca n'Alzina, núms. 125 - 143 
AEA.046.009 Carrer de Ca n'Alzina, núm 14 
AEA.046.010 Carrer de Can Camps / Carrer de Can Bordoll 
AEA.046.011 Carrer de Can Camps, núm. 1 
AEA.046.012 Carretera B-140 
AEA.046.013 Can Piteu 
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AEA.046.014 Forn de Torre-romeu 
AEA.046.015 Carrer de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152 
AEA.046.016 Masia de Can Roqueta 
AEA.046.017 Can Roqueta II (sector est) 
AEA.046.018 Parcel·la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó 
AEA.046.019 Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta 
AEA.046.020 Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll 
AEA.046.021 Can Piteu II 
AEA.046.022 Ca n'Hereu 
AEA.046.023 Can Roqueta - Carrer de Ca n'Alzina 
AEA.046.024 Carrer de Ca n'Alzina, núm. 71- Mas Baiona 
AEA.046.025 Can Roqueta - Can Revella 
AEA.046.026 Can Roqueta-Avinguda de Can Roqueta-Carrer de Mas Baiona-Can Gener-Corrals Nous 
AEA.047 Sant Oleguer 
AEA.047.001 Sant Oleguer 
AEA.047.002 Pla de Sant Oleguer 
AEA.047.003 Carrer de Calders 
AEA.047.004 Molí de Sant Oleguer 
AEA.047.005 Vapor Cremat o Tèxtil Gorina 
AEA.047.006 Avinguda de Pablo Iglesias 
AEA.048 Auxiliar Industrial Sabadellense 
AEA.049 Centre Històric 
AEA.049.002 Passeig de la Plaça Major 
AEA.049.003 Racó del Campanar 
AEA.049.004 Església de Sant Fèlix 
AEA.049.005 Aparcaments Jardinets 
AEA.049.006 Carrer de Sant Antoni Maria Claret - Plaça del Doctor Robert 
AEA.049.007 Carrer de Sant Antoni Maria Claret 
AEA.049.008 Carrer del Pedregar 
AEA.049.009 Casa Duran 
AEA.049.010 Carrer de la Borriana, núms 33-35 - Carrer de Sant Joan 
AEA.049.012 Carrer de la Borriana, núm. 14 
AEA.049.014 Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep 
AEA.049.016 Carrer del Doctor Puig, 7-13 
AEA.049.018 Carrer del Doctor Puig, núm. 21 / Carrer de Marià Fortuny, núm. 20 
AEA.049.019 Carrer de la Salut / Carrer del Doctor Puig 
AEA.049.020 Plaça de l'Àngel / Carrer de la Salut 
AEA.049.022 Plaça de l'Àngel 
AEA.049.023 Carrer Raval de Dins, núm. 12 
AEA.049.025 Carrer de les Valls - Carrer de Calderón 
AEA.049.030 Plaça de Sant Roc, núm. 13 
AEA.049.031 Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 
AEA.049.033 Carrer de l'Advocat Cirera 
AEA.049.034 Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 
AEA.049.040 Vapor de Joan Salt 
AEA.049.041 Carrer de Sant Quirze, núm. 18 
AEA.049.042 Carrer de Sant Quirze, núm 34 
AEA.049.043 Passeig de la Plaça Major, núms. 45-49 
AEA.049.044 Casal d'Estudi 
AEA.049.045 Carrer del Doctor Puig núm. 9 
AEA.049.046 Carrer Raval de Dins, núm. 14 
AEA.049.049 Carrer del Doctor Puig, núms. 17-19 
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AEA.049.050 Plaça de Sant Roc 
AEA.049.051 Carrer de Sant Quirze, núm. 47 
AEA.049.052 Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 
AEA.049.053 Carrer del Sol 
AEA.049.054 Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, núm. 12 
AEA.049.055 Carrer de la Rosa, núm. 28-32 
AEA.049.056 Carrer de la Borriana, núms. 30-32 / Passeig de la Plaça Major, núms. 16-18 
AEA.049.057 Carrer de la Borriana, núm. 19 / Carrer de Sant Joan, núm. 16 
AEA.049.058 Raval de Dins, núm. 36 
AEA.049.060 Via de Massagué, núms. 6-8 / Raval de Dins, núms. 7-9 
AEA.049.065 Carrer de Sant Antoni Maria Claret, núms. 10-14 
AEA.049.068 Carrer de Marià Fortuny / Passatge de Can Jonc 
AEA.049.069 Carrer de Gràcia, núms. 28-28B 
AEA.049.071 Carrer de Sant Quirze, núms. 11-11B 
AEA.049.072 Plaça de Sant Roc, núms. 7-9 
AEA.049.073 Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor 
AEA.049.074 Via de Massagué, núms. 16-22 - Raval de Dins, núms. 21-27 
AEA.049.078 Mercat Central 
AEA.049.087 Carrer de Gràcia, núms. 1-5 
AEA.049.088 Carrer del Convent, núm. 33.- Raval de Fora, núm. 40 
AEA.050 Molí de les Tres Creus 
AEA.051 Joan B. Amadé - La Farinera 
AEA.051.001 Joan B. Amadé 
AEA.051.002 La Farinera 
AEA.052 Vapor de Joan Comerma 
AEA.054 Miquel Cladellas 
AEA.055 Vapor Buxeda Nou - Vapor Casanovas - Jeroni Gibert 
AEA.055.001 Vapor Buxeda Nou 
AEA.055.002 Jeroni Gibert 
AEA.056 Vapor de Ca L'Escardat 
AEA.057 Vapor d'En Borrell 
AEA.058 Vapor Cal Borni Duch 
AEA.059 Vapor Fills d'Esteve Serra 
AEA.060 Vapor de Cal Seydoux 
AEA.061 Carrer Major de la Creu Alta 
AEA.062 Sèquia Monar 
AEA.063 Refugi antiaeri del Carrer Jacint Verdaguer 
AEA.064 Molí d'en Mornau 
AEA.065 Vapor d’en Cusidó 
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02. Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP) 
02 JACIMENTS ARQUEOLÒGICS (JA) / JACIMENTS PALEONTOLÒGICS (JP) 
 
 
 
CODI         Nom  
 
JA-01 Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-Sec 
JA-02 Jaciment Arqueològic de la Muralla de Sabadell 
JA-03 Jaciment Arqueològic de Can Gambús 
JA-04 Jaciment Arqueològic de la Salut 
 
JP-01 Jaciment Paleontològic de Can Llobateres 
JP-02 Jaciment Paleontològic de Can Feu 
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422303,70
y = 4603927,14

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAR.11 ZEA-13

de Sabadell a Matadepera (BV-1248), km. 4

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts;  
Rustic

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Elements Edifici religiós església
Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis
Lloc o centre de producció i explotació agrícola camp de sitges

Context Va ser la parròquia rural de l'antic terme de Sant Pere de Terrassa fins l'any 1904. Des del 
s. XI hi ha documents que ens parlen de la parròquia de Sant Julià, que aplegava un 
territori  densament poblat de masos que ja al segle XV eren més de vint, entre ells: Ca 
n'Ustrell, Ca n'Argelaguet, Ca n'Oriach, Can Deu, Ca n'Arnella, Ribatallada, Castellarnau. 
La primera església data del s. XI, i tenia les següents característiques: església de planta 
basilical amb absis semicircular, situat sota l'actual presbiteri i un campanar de torre al 
costat de tramuntana. Al voltant dels fonaments de la primitiva església s'ha posat al 
descobert la necròpolis amb un total de 82 tombes, fosses simples excavades al terra, 
amb una cronologia que va del s. XI al XVII. Als segles XIII i XIV s'amplià la nau de 
l'església, es convertí el campanar en capella i es construí un nou campanar d'espadanya 
als peus de la nau. Posteriorment, en època gòtica, s'aixecà aquest campanar i es 
convertí en un campanar de torre. La portalada també és d'aquest moment, tot i que 
sembla haver estat traslladada del seu lloc original. En època barroca, s. XVII, és quan 
l'edifici experimenta les modificacions més importants. D'aquest moment és l'organització 
general de l'espai, el presbiteri i la part superior del campanar (1693) entre d'altres coses. 
Actualment l'església pertany a la parròquia del Sagrat Cor i, en l'atualitat, encara s'hi 
practica culte.

Ús actual Religiós

Cronologia Romà Alt Imperi (14-192); Medieval de Carolingis a comtes de Barcelona (800-1150); 
Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492); Època moderna

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció Els espais de màxima potencialitat arqueològica són:
1- L'antic cementiri exterior del s.XIX.
2- La base del campanar.
3- El pati exterior.
4- Les habitacions adjacents a la nau principal. 
5- La part no excavada de la rectoria.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació;  lloc d'enterrament i edifici religiós

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.11/EA 
Església de Sant Julià d'Altura.

Nº reg/cat. AEA.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-01

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L'espai de protecció no sols inclou l'àmbit estricte de l'esglèsia sinó que també ha 

d'abraçar l'entorn exterior immediat. En aquest espai podem trobar restes de 
construccions anteriors a l'edifici. La localització d'aquests elements ens pot ajudar a 
explicar, d'una forma més acurada, l'evolució històrica d'aquest establiment. Envoltant 
l'esglèsia poden documentar-se parts de la sagrera, espai sacralitzat que conté la 
necròpolis i l'àrea d'emmagatzematge del delme. Igualment es poden localitzar altres 
elements estructurals pertanyents a les transformacions històriques del conjunt religiós i 
de l'àrea adjacent.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció Envoltant l'esglèsia poden documentar-se parts de la sagrera, espai sacralitzat que conté 
la necròpolis i l'àrea d'emmagatzematge del delme.
Igualment es poden localitzar altres elements estructurals pertanyents a les 
transformacions històriques del conjunt religiós i de l'àrea adjacent.
Per aquest motiu esdevé adient ampliar l'espai de protecció arqueològica a tota la plana 
on s'emplaça Sant Julià d'Altura. Recordem també que
aquest sector de Sabadell és potencialment ric en troballes d'època històrica anteriors a 
l'edat mitjana (p.ex. Serra de Ca n'Ustrell o Castellarnau).                                       Abans 
de qualsevol intervenció urbanística es requereix:                                                        1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les immediacions de 
l'església i en l'àmbit estricte del recinte.                                                                               
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            
3-Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Parròquia rural de l'antic terme de Sant Pere de Terrassa fins l'any 1904. 
Documents del s.XI  parlen de la parròquia de Sant Julià, que aplegava un 
territori poblat de masos (al segle XV eren més de vint).

Recordem tambè que aquest sector de Sabadell és potencialment ric en 
troballes d'època històrica anteriors a l'edat mitjana (per ex.Serra de Ca 
n'Ustrell, Castellarnau).

La darrera església fou construïda entre el  i el . De la construcció destaca 
la torre del campanar de finals del segle XIII-XIV.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Bibliografia BOSCH GIMPERA, P.  (1914)"Troballes romanes a Sant Julià d'Altura, prop de Terrassa"

Informació històrica San t Julià d'Altura era una parròquia rural de l'antic terme de Sant Pere de Terrassa fins 
l'any 1904, en què la seva disgregació va implicar que el seu territori fou repartit entre els 
municipis que l'envoltaven: Castellar del Vallès, Matadepera, Terrassa i Sabadell. La 
primera referència documental en la que apareix data del segle XI.             Va ser la 
parròquia rural de l'antic terme de Sant Pere de Terrassa fins l'any 1904. Des del s. XI hi 
ha documents que ens parlen de la parròquia de Sant Julià, que aplegava un territori  
densament poblat de masos que ja al segle XV eren més de vint, entre ells: Ca n'Ustrell, 
Ca n'Argelaguet, Ca n'Oriach, Can Deu, Ca n'Arnella, Ribatallada, Castellarnau. La 
primera església data del s. XI, i tenia les següents característiques: església de planta 
basilical amb absis semicircular, situat sota l'actual presbiteri i un campanar de torre al 
costat de tramuntana. Al voltant dels fonaments de la primitiva església s'ha posat al 
descobert la necròpolis amb un total de 82 tombes, fosses simples excavades al terra, 
amb una cronologia que va del s. XI al XVII. Als segles XIII i XIV s'amplià la nau de 
l'església, es convertí el campanar en capella i es construí un nou campanar d'espadanya 
als peus de la nau. Posteriorment, en època gòtica, s'aixecà aquest campanar i es 
convertí en un campanar de torre. La portalada també és d'aquest moment, tot i que 
sembla haver estat traslladada del seu lloc original. En època barroca, s. XVII, és quan 
l'edifici experimenta les modificacions més importants. D'aquest moment és l'organització 
general de l'espai, el presbiteri i la part superior del campanar (1693) entre d'altres coses. 
Actualment l'església pertany a la parròquia del Sagrat Cor i, en l'atualitat, encara s'hi 
practica culte.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).                                                                  Els treballs es 
mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la normativa del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.                                                     Abans de qualsevol 
intervenció urbanística es requereix:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les immediacions de 
l'esglèsia i en l'àmbit estricte del recinte.                                                                            2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                                                                                                                   
          3 - Excavció sistemàtica del subsòl de les troballes que s'en derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions A l’historiador Josep Soler i Palet es deu el primer estudi documental plasmat en una 
monografia històrica. Aquesta obra fou completada posteriorment, l’any 1961, per Andreu 
Castells i Peig, qui confeccionà la primera planimetria de l’església.                 La primera 
intervenció duta a terme els anys 1986 i 1987, duta a terme per un grup de col·laboradors 
del Museu d’Història de Sabadell efectuaren un aixecament planimètric exhaustiu del 
conjunt i es va posar al descobert quatre moments constructius en l'espai que ocupa 
l'actual església de Sant Julià d'Altura. Un primer moment que correspon al basament del 
campanar i que podria correspondre a un monument sepulcral aïllat d'època romana (ss. I-
II cC). La segona fase correspon a l'església pre-romànica del s.X. El tercer moment està 
integrat per un conjunt d'elements gòtics del s.XV, concretament el portal i el campanar, i 
la darrera fase apareix formada per construccions d'època barroca del 
s.XVII.                                                                                  El 1998-1999 amb motiu de les 
obres d'adequació de l'interior de l'església, es va dur a terme una altra intervenció 
arqueològica a l'interior de la nau, que es va dividir en  sectors. Sector 1, corresponia  a 
l'espai de l'actual presbiteri, on es va documentar el fonament de l'absis semicircular de 
l'església romànica (segle XI) i el basament de la taula de l'altar. També es va localitzar el 
fonament d'un mur en direcció nord-sud que es recolzava en l'absis romànic corresponent 
a una ampliació de l'església cap a migdia en època baixmedieval. Es va documentar part 
de la necròpolis que envoltava l'edifici de l'església, rodejant l'absis semicircular, que 
presenta una cronologia àmplia des del segle XI fins a finals del segle XVI-XVII. Es van 
trobar 57 enterraments, tots en fossa simple, amb 2 casos d'enterraments múltiples. Es va 
identificar 3 tomes en fossa antropomorfa i una fossa infantil anteriors a l'església 
romànica. Sectors 2, 3 i 4, la nau. A l'interior de la nau es va constatar un rebaix dels 
nivells de paviment d'època medieval, que va fer desaparèixer el mur de migdia de 
l'església romànica. En canvi, el mur de tramuntana es conservava en tot el seu alçat; 
també es va localitzar el fonament abans descrit de l'ampliació de l'església i el fonament 
de 2 pilars que podrien ser l'obertura de l'arc de comunicació entre la nau principal i la 
nova ampliació de migdia. Integrat dins l'obra d'aquest nou cos, a l'angle sud-oest, hi 
havia un panteó funerari de planta rectangular fet d'obra de maçoneria amortitzat al segle 
XVII. Corresponent al cementiri d'època medieval es van localitzar 25 enterraments en 
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fossa simple i 6 en fossa antropomorfa. També hi havia 10 enterraments en taüt d'època 
moderna i 3 panteons funeraris al centre de la nau. Es van documentar 12 sitges de 
perfils globulars allargassats i fons plans, van ser amortitzades a partir del segle XII i fins 
al segle XV, amb abundant material arqueològic (ceràmica, fragments d'encenser de 
bronze, etc.) i numismàtic (28 monedes de Jaume I i II)en els seus rebliments. Sector 5, 
l'absis lateral nord era una capella lateral que va ser enderrocada als anys 80, a part dels 
paviments es va documentar el fonament d'una estructura de planta rectangular que 
podria ser un campanar de torre romànic, enderrocat per construir la capella lateral en 
època baixmedieval. També es va localitzar un enterrament infantil en fossa antropomorfa 
i 2 enterraments més, un adult i un altre infantil. A partir d’aquesta actuació es va poder 
establir 4 fases per al conjunt:
Fase I, segles IX-X, es caracteritzava per la presència d'una necròpolis d'època 
altmedieval amb tombes en fossa del tipus antropomorf. No es va poder relacionar 
l'església preromànica amb els enterraments. 
Fase II: segles XI-XIII. És el moment de la construcció d'una església romànica amb un 
campanar de torre de planta quadrada al costat de tramuntana. D’aquesta fase és també 
una sitja interior i una necròpolis que rodeja l'edifici i que perdurarà fins el segle XVII.
Fase III: segles XIII-XV, caracteritzada per l'ampliació d'un cos rectangular a manera de 
nau lateral, adossat al costat de migdia de l'església romànica i per l'obertura d'una 
capella amb absis de planta rectangular al costat de tramuntana.
Fase IV: segles XVI-XVIII, església d'època moderna, amb enterraments en taüt i 
panteons familiars a l'interior de la 
nau.                                                                                       El 1990 amb motiu de les obres 
de pavimentació de l'edifici de la rectoria, es va fer un sondeig arqueològic al menjador. 
En aquest punt es va documentar un nivell d'ocupació medieval, un nivell d'enterrraments 
medievals, i un segon nivell d'inhumacions d'època moderna datats al 
s.XVIII.                                                             L'any 1990 es realitzà una segona 
intervenció arqueològica que va permetre documentar una necròpolis medieval datada al 
s. XII, amb enterraments individuals i col·lectius, a part d'excavar a més alguns 
enterraments i una ossera d'època 
moderna.                                                                                                                                   
           La intervenció arqueològica de 2009 va estar motivada pel col·lapse d'un mur de 
l'església. Aquesta intervenció ha estat realitzada per l'empresa Arrago,S.L.
En el 2010 es va efectuar un altre intervenció arqueològicca (setembre) que va consistir 
en el control dels rebaixos del subsòl per l'ampliació de les cambres higièniques, que 
donen servei a l'àrea de lleure existent en l'entorn de l'església, i la realització d'una rasa 
per col·locar el cablejat elèctric. Es va documentar un nivell de sol agrícola i un estrat de 
runa contemporània.
En el 2015 es va efectuar una altra intervenció motivada per les obres d’instal·lació d’una 
nova tanca a l’accés del cementiri de l’església.   L’actuació propicià l’exhumació d’una 
petita part d’un individu adult col·locat en decúbit supí i orientació nord-sud. No es 
documentaren restes estructurals vinculades a l’enterrament ni materials associats. Es va 
situar cronològicament entre els segles XVII i XIX, tenint en compte els antecedents 
marcats en intervencions anteriors. També es va documentar que el nivell de circulació de 
l’actual cementiri s’havia creat mitjançant l’aportació de terres (1m de potència) que 
contenien grans quantitats d’ossos provinents d’enterraments anteriors efectuats a redós 
de l’església. Aquests ossos apareixien sense cap mena de connexió anatòmica 
presentant múltiples orientacions i inclinacions. L’aportació d’aquestes terres que 
conformaven l’actual nivell de circulació del cementiri es va efectuar  en època 
contemporània.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-01)

Protecció existent Protecció sistemàtica. BCIL
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

42198,70
y = 4603561,14

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Bonvilar,  Serra de can Ustrell

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  BV-1248, Km. 4

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Masia dre Ca n'Ustrell. A finals del s. XIX, J. Soler i Palet descobrí en terrenys de la masia 
una necròpolis romana. Ell mateix va excavar una tomba i recollí gran quantitat de material 
constructiu, ceràmica i restes humanes fragmentades. L’any 1914, en V. Renom realitzà 
una sèrie de sondejos que van documentar l’existència d’ossos, ceràmica, tovot, cendres, 
vidres, restes de paviment, molins i una tapadora de doli. Posteriorment, l’any 1988,  Ll. 
Fernández realitzà una nova prospecció i situà les restes localitzades per en J. Soler a la 
necròpolis veïna de Can Bonvilar (Terrassa).

Context En les zones rurals amb indicis arqueològics, com és el cas de la Serra de Ca n'Ustrell, cal 
actuar amb caràcter preventiu.Cal, doncs,  impulsar programes de recerca en què la 
prospecció planificada permeti discriminar amb major detall el potencial arqueològic 
d'aquests espais. Aquest tipus d'estudis s'hauran d'efectuar abans de qualsevol 
intervenció condicionada per impactes urbanístics. Les troballes d'aquest sector s'han de 
relacionar amb el proper  jaciment romà de Can Bonvilar (Terrassa).

Ús actual Explotació agrícola-ramadera

Cronologia Des de Romà ( -218 / 476 )

Entorn de protecció L'EEA contempla dos sectors:
A) Espai que encercla la masia de Ca n'Ustrell
B) Espai situat al nord de la masia de Ca n'Ustrell

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.02.EA Ca 
n'Ustrell.

Nº reg/cat. AEA.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-02

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Zona rural amb indicis arqueològics,. Les troballes d'aquest sector s'han de 
relacionar amb el proper  jaciment romà de Can Bonvilar (Terrassa).

Entorn de protecció Zona A. Es consideren d'interès arqueològic els camps adjacents al terme de Terrassa, 
lloc d'origen de la troballa, així com l'àrea situada a banda i banda del torrent de la 
Romea, fins arribar al Mas Canals. En aquest espai no sols es poden localitzar restes de 
l'esmentada necròpolis sinó també ocupacions d'època similar vinculades al món agrari 
antic.
Zona B. La part més oriental queda afectada per la construcció d'infrastructures viaries, en 
aquest espai caldrà realitzar, de manera prèvia, una prospecció arqueològica que 
possibiliti la localització de restes arqueològiques soterrades
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Entorn de protecció S'hauria de mantenir les mateixes condicions anteriors. Abans de qualsevol intervenció 
urbanística en aquest sector, caldrà:                                                                       1- Control 
arqueològic de qualsevol moviment de terres ralitzat en el sector.                     2- 
Prospecció arqueològicva preventiva dels dos sectors delimitats (A i B).                        3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que s'en derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions A finals del s.XIX, J. Soler i Palet descobrí en terrenys de la masia una necrròpolis 
romana. Ell mateix  va excavar una tomba i va recollir gran quantitat de material 
constructiu, ceràmica i restes humanes fragmentades. L'anys 1914, en V. Renom realitzà 
una sèrie de sondejos que van documentar l'existència d'ossos, ceràmica, tovot, cendres, 
vidres, restes de paviment, molins i una tapadora de doli. Posteriorment, l'any 1988, Ll. 
Fernàndez realitzà una nova porspecció i situà les restes localitzades per en J. Soler a la 
necròpolis veïna de Can Bonvilar (Terrassa).                En el 2007 es va dur a terme la 
intervenció arqueológica a la masia de Ca n’Ustrell, concretament a les cavallerisses i a la 
masoveria. Aquesta intervenció va consistir en la realització de cales en les dues zones i 
control del rebaix de les terres. Es va poder fer estudir dels paraments a nivel arqueològic 
però no es va documentar cap estructura anterior. El nivell arqueològic més antic es va 
ubicar en el segle XVII i no estaba relacionat a cap 
estructura.                                                                                                             En el 2010 
es va dur a terme la intervenció arqueológica a la masia de Ca n’Ustrell, concretament a 
les cavallerisses i a la masoveria. Aquesta intervenció va consistir en la realització de 
cales en les dues zones i control del rebaix de les terres. Es va poder fer estudir dels 
paraments a nivel arqueològic però no es va documentar cap estructura anterior. El nivel 
arqueològic més antic es va ubicar en el segle XVII i no estaba relacionat cap estructura.

Bibliografia Soler Palet, J. (1893) Monografia de la Parròquia de Sant Julià d’Altura (Terrassa). Pp. 85-
86
Casanoves, P; Espasa, M.; Miquel, D; LLeonard, J; Ruiz, C; Ten, R. (1970) Conjunto de 
hallazagos entre Can Bonvilar i Ca n’Ustrell.  Exemplar mecanografiat conservat al Museu 
d’Història de Sabadell (MHS).
Subirana i Ollé, R. (1980) Obra sabadellenca 1953-1978. Edició d’homenatge (Sabadell 
1980), p. 311
Fernández, LL; Ribé, G.; Roig, A. (1986) “Localització del jaciment romà de Can Bonvilar. 
Terrassa. Prospeccions 1986.” A Arraona, 2. III Època. Primavera 1988, pp. 81-86

Informació històrica Segons les descripcions de Soler Palet, en terrenys de Ca n'Ustrell hi havia gran quantitat 
de tègules i ossos humans i ell mateix va excavar una part d'una tomba de tègula. També 
va recollir altres tipus de fragments ceràmics (segurament sigil·lata). No es coneixia la 
localització exacta de les restes si bé altres estudiosos havien intentat localitzar-les 
(Casanoves, Espasa, Miquel, LLeonart, Ruiz i Ten, 1970). Ca n'Ustrell podria ser la 
necrópolis de Can Bovilar. Resultat de les últimes prospeccions (Fernàndez i altres,1986) 
són els següents materials: fragments de ceràmica comuna romana, restes constructives.

Actuacions finca Soler Palet, J. (1893) Monografia de la Parròquia de Sant Julià d’Altura (Terrassa). Pp. 85- 
86.                                                                                                                                     
RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, vol. 
I, abril i maig de 1914, còpia inèdita mecanografiada.                                    Casanoves, P; 
Espasa, M.; Miquel, D; Lleonard, J; Ruiz, C; Ten, R. (1970) Conjunto de hallazagos entre 
Can Bonvilar i Ca n’Ustrell.  Exemplar mecanografiat conservat al Museu d’Història de 
Sabadell (MHS).                                                                             Fernández, LL; Ribé, G.; 
Roig, A. (1986) “Localització del jaciment romà de Can Bonvilar. Terrassa. Prospeccions 
1986.” A Arraona, 2. III Època. Primavera 1988, pp. 81-
86                                                                                                                                      
PANCORBO, A. (2007) Memòria de la intervenció arqueológica realitzada a Ca n’Ustrell. 
Memòria del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Número. 6253.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-2)

Protecció existent protecció preventiva i documental

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Imatge de l'entorn. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria

Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422407
y = 4603864

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas de l'Hospital

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.02

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació  1.9 / Zona residencial en 

volumetries especials amb 
terciari 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Ca n'Ustrell AEA.002.01.BARP

Elements La masia de Ca n'Ustrell és una finca que inclou tres construccions exemptes, entre les 
quals, la central és la masia original mentre que les dues que la flanquegen van ser 
construïdes posteriorment, afectant probablement la construcció situada més al nord, al 
sediment de la zona excavada
L'edificació més antiga és de planta rectangular orientada al sud i consta de planta baixa, 
pis i coberta a dues aigües. Masia amb les façanes alliberades d’edificacions annexes. 
Les façanes
de la torre, pràcticament opaques, compten amb obertures d’arcades a la part superior. 
Murs de façana de tot el conjunt acabats amb pedra vista, amb pèrdua de textura del 
paredat arrel de la rehabilitació recent. Cantoneres amb carreus també vistos. La Masia 
compta amb coberta a dues aigües, amb volada asimètrica i ràfec ceràmic. La coberta de 
la torre és a quatre aigües.

Context El conjunt es troba a la plana de la carretera de Sabadell a Matadepera. Envoltada 
actualment d’activitat agrícola, el conjunt no es troba vallat ni física ni visualment. Conjunt 
amb portalada, format per masia i torre construïdes al s. XIV, a la plana ubicada a la 
carretera de Sabadell a Matadepera.
La masia, de planta baixa, planta pis i golfes presenta façanes acabades amb pedra vista. 
Destaquen la porta adovellada i al seu damunt, una finestra gòtica i una renaixentista. El 
conjunt està dominat, s'emplaça a la banda sud, per una torre gòtica de defensa de 14,9 
m d'alçada, amb quatre finestres per banda menys per sol ixent, on només n'hi ha dues. El 
portal antic devia ser per sol ixent, ja que és el lloc on hi ha la tronera, obrada amb pedra 
roja. 
A l'interior hi ha la llar de foc rodó, amb volta de pedra tosca i el "colguer" circular. A la 
planta pis cal destacar la sala de portes amb relleus barroquitzants fets de guix.

Ús actual Explotació agrícola-ramadera

Cronologia Des de Medieval Baixa Edat Mitjana fins a Medieval Baixa Edat Mitjana ( 1230 / 1299 ) 
Des de Modern fins a Modern ( 1453 / 1789 ); època contemporània

Ús original/altres Explotació agrícola-ramadera

Entorn de protecció La zona on es troba ubicada la masia és considerada pel Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Sabadell com a Espai de Protecció Arqueològica (fitxa 2-D2) com a 
conseqüència de la troballa per part de J. Soler i Palet, de restes d'una necròpolis romana. 
Sembla que aquesta troballa podria estar relacionada amb la necròpolis de Can Bonvilar, 
en el mateix àmbit geogràfic.

Situació de risc --- 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Nivell de protecció volumètrica

Nº reg/cat. AEA.002.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-02

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Zona A. Es consideren d'interès arqueològic els camps adjacents al terme de Terrassa, 

lloc d'origen de la troballa, així com l'àrea situada a banda i banda del torrent de la 
Romea, fins arribar al Mas Canals. En aquest espai no sols es poden localitzar restes de 
l'esmentada necròpolis sinó també ocupacions d'època similar vinculades al món agrari 
antic.
Zona B. La part més oriental queda afectada per la construcció d'infrastructures viaries, en 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Consolidació, restauració i adequació

Entorn de protecció S'hauria de mantenir les mateixes condicions anteriors. Abans de qualsevol intervenció 
urbanística en aquest sector, caldrà:                                                                       1- Control 
arqueològic de qualsevol moviment de terres ralitzat en el sector.                     2- 
Prospecció arqueològicva preventiva dels dos sectors delimitats (A i B).                        3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que s'en derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Conjunt amb portalada, format per masia i torre construïdes al s. XVI. La 
masia, de planta baixa, planta pis i golfes presenta façanes acabades de 
pedra vista. La torre, de planta quadrada, s'emplaça a la banda sud del 
conjunt, que fou rehabilitat el 1998

Zona rural amb indicis arqueològics,. Les troballes d'aquest sector s'han de 
relacionar amb el proper  jaciment romà de Can Bonvilar (Terrassa).

aquest espai caldrà realitzar, de manera prèvia, una prospecció arqueològica que 
possibiliti la localització de restes arqueològiques soterrades
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Informació històrica Esmentada al segle XIV, quan era propietari Guillem d'Uyastrel, que per voluntat del Rei 
Pere II el Gran, fou ordenat lloctinent del batlle reial de Terrassa. Al segle XV es parla 
d'Uyestrel i al XVIII d'Ullastrell.
En el terme d'aquesta masia existia la Font de la Rosella, situada en el torrent de la part 
superior del Pla de Joncós, les aigües de la qual foren cedides a Sabadell pel Rei Pere III 
el Cerimoniós.                                                                                                                      La 
masia de Ca n'Ustrell és una finca que inclou tres construccions exemptes, entre les 
quals, la central és la masia original mentre que les dues que la flanquegen van ser 
construïdes posteriorment, afectant probablement la construcció situada més al nord, al 
sediment de la zona excavada

L'edificació més antiga és de planta rectangular orientada al sud i consta de planta baixa, 
pis i coberta a dues aigües. 

La zona on es troba ubicada la masia és considerada pel Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Sabadell com a Espai de Protecció Arqueològica (fitxa 2-D2) com a 
conseqüència de la troballa per part de J. Soler i Palet, de restes d'una necròpolis romana. 
Sembla que aquesta troballa podria estar relacionada amb la necròpolis de Can Bonvilar, 
en el mateix àmbit geogràfic. 

La finca de Ca n'Ustrell mai havia estat objecte d'excavació arqueològica. Ara però, existia 
un projecte de reforma de la finca, en indrets molt puntuals, per tant, es feia necessària 
una intervenció arqueològica preventiva per tal de controlar els moviments de terres; es va 
preveure la realització de tres sondejos en aquells punts que s'havia de rebaixar el nivell 
de terres: la zona de les cavallerisses, l'angle nord-oest i la franja de terra a tocar de 
l'antiga masoveria, a ponent.

Els sondejos s'obriren en els extrems oposats del nucli habitat, als cossos més recents. 
Pel que fa a les cavallerisses, ha pogut ser datat en 1691 a través de la documentació 
escrita. Pel que fa a la masoveria, el cos en sí no va poder ser datat de manera absoluta, 
peròsí un afegitó superior o paller que es va enderrocar recentment, datat de 1941, així 
com les obres de condicionament del que havien estat els estables en masoveria, de 1951.

No ha estat possible localitzar cap unitat ni estructura arqueològica i la fossa i els murs 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions En el 2007 es va dur a terme la intervenció arqueológica a la masia de Ca n’Ustrell, 
concretament a les cavallerisses i a la masoveria. Aquesta intervenció va consistir en la 
realització de cales en les dues zones i control del rebaix de les terres. Es va poder fer 
estudir dels paraments a nivel arqueològic però no es va documentar cap estructura 
anterior. El nivell arqueològic més antic es va ubicar en el segle XVII i no estaba 
relacionat a cap estructura.

Bibliografia Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007

PANCORBO, A. (2007): Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a Ca n’Ustrell 
(Sabadell, Vallès Occidental), memòria inèdita lliurada al Servei d’Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

descoberts es trobaren per sota de la cota que el projecte pretenia assolir en el decurs 
dels rebaixos de terres. D'aquesta manera, es considera la masia com un document 
històric i no hi ha impediment en la realització de les obres, ja que no afectaven cap 
estructura d'interès arqueològic.

Actuacions finca Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007
PANCORBO, A. (2007): Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a Ca n’Ustrell 
(Sabadell, Vallès Occidental), memòria inèdita lliurada al Servei d’Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.                                                    
S’ha dut a terme una intervenció arqueològica de documentació, control d’obres de 
reforma i d’enderrocs diversos i de sondeigs en el subsòl. La masia de Ca n’Ustrell està 
catalogada al PEPPS (element arquitectònic núm. 61-D1 i EPA núm. 2-D2). Els seus 
orígens estan datats en el s XIV i destaca la torre gòtica de defensa de més de quinze 
metres d’altura.

Els treballs arqueològics han permès documentar l’enderroc d’unes cavallerisses d’època 
recent (1961) i d’una part de la masoveria i dels estables, també de construcció recent 
(anys 1941 i 1951), els sondeigs en general han donat resultats força negatius. La 
documentació d’alguns paraments de la masia, en concret de les façanes nord i oest, han 
permès datar diferents elements que van del segle XVI al segle XIX.

S’ha recuperat ceràmica blava sense context.

Aquesta primera intervenció arqueològica, feta a la masia, ha possibilitat plantejar una 
primera hipòtesi d’evolució d’un conjunt arquitectònic rural encara molt poc estudiat.

Sembla que també s’han documentat restes romanes (segons inventari Servei 
d’Arqueologia).

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-2)

Protecció existent protecció preventiva i documental
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Vista nord de la masia principal
Juan-Muns Plans, Núria

Juan-Muns Plans, Núria

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Ca n'Ustrell AEA.002.01.BARP

Vista de la façana nord Serra de Ca n'Ustrell. Masia
(ER) Equip redactorJuan-Muns Plans, Núria

Juan-Muns Plans, Núria

Serra de Ca n'Ustrell. Masia Façana ponent de la torre. Agost 2007
Pancorbo i Picó, Ainhoa

 Ainhoa Pancorbo Picó

(ER) Equip redactor

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Ca n'Ustrell AEA.002.01.BARP

Vista de l'edifici. 1983
Argany i Comas, Isabel

Planta dels sondejos realitzats l'agost de 2007 Vista de l'edifici. 1983
Verde, Ismahel Argany i Comas, Isabel
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

42198,70
y = 4603561,14

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia dre Ca n'Ustrell. A finals del s. XIX, J. Soler i Palet descobrí en terrenys de la masia 
una necròpolis romana. Ell mateix va excavar una tomba i recollí gran quantitat de material 
constructiu, ceràmica i restes humanes fragmentades. L’any 1914, en V. Renom realitzà 
una sèrie de sondejos que van documentar l’existència d’ossos, ceràmica, tovot, cendres, 
vidres, restes de paviment, molins i una tapadora de doli. Posteriorment, l’any 1988,  Ll. 
Fernández realitzà una nova prospecció i situà les restes localitzades per en J. Soler a la 
necròpolis veïna de Can Bonvilar (Terrassa).

Context Es tracta d'un conjunt de camps (alguns d'ells mostra símptomes d'haver estat rebaixat) de 
pendent poc pronunciat al sud, est i oest i amb inclinació més forta al nord. Aquest espai 
està emplaçat en un sistema orogràfic que mostra resstes arqueològiques d'època ibèrica 
i romana. Les restes apareixen. Però, en un petit promontori, cultivat, situat a l'oest 
d'aquest sector, en terme de Terrassa.                                 La part més oriental queda 
afectada per la construcció d'infraestructures viàries, en aquest espai caldrà realitzar, de 
manera prèvia, una prospecció arqueològica que possibiliti la localització de restes 
arqueològiques soterrades.

Ús actual Explotació agrícola-ramadera

Cronologia Època ibèrica i romana. Indeterminat

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.002.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-02

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Zona A. Es consideren d'interès arqueològic els camps adjacents al terme de Terrassa, 

lloc d'origen de la troballa, així com l'àrea situada a banda i banda del torrent de la 
Romea, fins arribar al Mas Canals. En aquest espai no sols es poden localitzar restes de 
l'esmentada necròpolis sinó també ocupacions d'època similar vinculades al món agrari 
antic.
Zona B. La part més oriental queda afectada per la construcció d'infrastructures viaries, en 
aquest espai caldrà realitzar, de manera prèvia, una prospecció arqueològica que 
possibiliti la localització de restes arqueològiques soterrades
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Entorn de protecció S'hauria de mantenir les mateixes condicions anteriors. Abans de qualsevol intervenció 
urbanística en aquest sector, caldrà:                                                                       1- Control 
arqueològic de qualsevol moviment de terres ralitzat en el sector.                     2- 
Prospecció arqueològicva preventiva dels dos sectors delimitats (A i B).                        3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que s'en derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions A finals del s.XIX, J. Soler i Palet descobrí en terrenys de la masia una necrròpolis 
romana. Ell mateix  va excavar una tomba i va recollir gran quantitat de material 
constructiu, ceràmica i restes humanes fragmentades. L'anys 1914, en V. Renom realitzà 
una sèrie de sondejos que van documentar l'existència d'ossos, ceràmica, tovot, cendres, 
vidres, restes de paviment, molins i una tapadora de doli. Posteriorment, l'any 1988, Ll. 
Fernàndez realitzà una nova porspecció i situà les restes localitzades per en J. Soler a la 
necròpolis veïna de Can Bonvilar (Terrassa). En el 2007 es va dur a terme la intervenció 
arqueológica a la masia de Ca n’Ustrell, concretament a les cavallerisses i a la masoveria. 
Aquesta intervenció va consistir en la realització de cales en les dues zones i control del 
rebaix de les terres. Es va poder fer estudir dels paraments a nivel arqueològic però no es 
va documentar cap estructura anterior. El nivell arqueològic més antic es va ubicar en el 
segle XVII i no estaba relacionat a cap 
estructura.                                                                                                             En el 2010 
es va dur a terme la intervenció arqueológica a la masia de Ca n’Ustrell, concretament a 
les cavallerisses i a la masoveria. Aquesta intervenció va consistir en la realització de 
cales en les dues zones i control del rebaix de les terres. Es va poder fer estudir dels 
paraments a nivel arqueològic però no es va documentar cap estructura anterior. El nivel 
arqueològic més antic es va ubicar en el segle XVII i no estaba relacionat cap estructura.

Bibliografia Soler Palet, J. (1893) Monografia de la Parròquia de Sant Julià d’Altura (Terrassa). Pp. 85-
86
Casanoves, P; Espasa, M.; Miquel, D; LLeonard, J; Ruiz, C; Ten, R. (1970) Conjunto de 
hallazagos entre Can Bonvilar i Ca n’Ustrell.  Exemplar mecanografiat conservat al Museu 
d’Història de Sabadell (MHS).
Subirana i Ollé, R. (1980) Obra sabadellenca 1953-1978. Edició d’homenatge (Sabadell 
1980), p. 311
Fernández, LL; Ribé, G.; Roig, A. (1986) “Localització del jaciment romà de Can Bonvilar. 
Terrassa. Prospeccions 1986.” A Arraona, 2. III Època. Primavera 1988, pp. 81-86

Informació històrica Segons les descripcions de Soler Palet, en terrenys de Ca n'Ustrell hi havia gran quantitat 
de tègules i ossos humans i ell mateix va excavar una part d'una tomba de tègula. També 
va recollir altres tipus de fragments ceràmics (segurament sigil·lata). No es coneixia la 
localització exacta de les restes si bé altres estudiosos havien intentat localitzar-les 
(Casanoves, Espasa, Miquel, LLeonart, Ruiz i Ten, 1970). Ca n'Ustrell podria ser la 
necrópolis de Can Bovilar. Resultat de les últimes prospeccions (Fernàndez i altres,1986) 
són els següents materials: fragments de ceràmica comuna romana, restes constructives.

Actuacions finca Soler Palet, J. (1893) Monografia de la Parròquia de Sant Julià d’Altura (Terrassa). Pp. 85- 
86.                                                                                                                                     
RENOM, V. (1914-1948): Diari d'excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, vol. 
I, abril i maig de 1914, còpia inèdita mecanografiada.                                    Casanoves, P; 
Espasa, M.; Miquel, D; Lleonard, J; Ruiz, C; Ten, R. (1970) Conjunto de hallazagos entre 
Can Bonvilar i Ca n’Ustrell.  Exemplar mecanografiat conservat al Museu d’Història de 
Sabadell (MHS).                                                                             Fernández, LL; Ribé, G.; 
Roig, A. (1986) “Localització del jaciment romà de Can Bonvilar. Terrassa. Prospeccions 
1986.” A Arraona, 2. III Època. Primavera 1988, pp. 81-
86                                                                                                                                      
PANCORBO, A. (2007) Memòria de la intervenció arqueológica realitzada a Ca n’Ustrell. 
Memòria del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Número. 6253.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

423054,2
y = 4603624,8

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Antigament Can Sallent- Sant Julià (segons LÓPEZ, 1991)

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.04

Camí  de la Masia de Can Deu, 1

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Materials localitzats a nivell superficial: petites fulles i esclats de sílex. Conjunt format per 
masia i barri, al voltant del qual s’hi troben construccions annexes (antiga pallisa, galliner i 
cobert). Construïda al
s. XVII, s’hi accedeix a través d’una portalada, davant de la qual el disposa l’era, el molí i 
la bassa. El conjunt de construccions
presenta façanes paredades amb verdugades de maó.  La Masia, conccretament, està 
construïda amb tàpia i pedra i és composa de dues plantes i golfa amb coberta a dues 
vessants que donen aigües a les façanes laterals. La porta de la façana principal així com 
un dels dos portals del clos és de pedra adovellada. De l'interior cal destacar la cuina, on 
es troba una pastera de l'època.

Context Zona boscosa on es van localitzar restes lítics atribuïdes al Paleolític. El conjunt es troba 
al cim d’un turonet donant a la banda esquerra del Riu Ripoll. Compta amb un entorn verd 
puntualment agrícola.

Ús actual Cultural. Museu d’Eines del Camp de la Fundació Caixa de
Sabadell.

Cronologia Paleolític indeterminat

Ús original/altres Residencial aïllat - activitat agrícola. Pertanyent a la parròquia de
Sant Julià d’Altura

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou la totalitat del bosc de Can Deu. Aquesta àrea està formada 
bàsicament per bosc i terres de conreu. La troballa va ser realitzada en diferents punts 
situats entre Sant Julià d'Altura i la masia de Can Deu, prop del camí que mena a la mina 
de Ribatallada. Les restes en qüestió van ser localitzades a nivell superficial. La 
localització de troballes, esporàdiques, d'indústria lítica d'època paleolítica, a nivell 
superficial, no permet traçar de manera concreta l'àrea a protegir.

Situació de risc --- 

Estat conservació Bo;  Per tractar-se d’una zona àmplia sense urbanitzar, els indicis arqueològics permeten 
suposar que s’hi preserven restes d’interès.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.04.CA 
Masia Can Deu (ARR.04.01 Masia i 
ARR.04.02 Molí).

Nº reg/cat. AEA.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-03

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Troballes de restes lítiques amb cronologia possible del Paleolític

Entorn de protecció Aquesta àrea està formada bàsicament per bosc i terres de conreu. La troballa va ser 
realitzada en diferents punts situats entre Sant Julià d'Altura i la masia de Can Deu, prop 
del camí que mena a la mina de Ribatallada. Les restes en qüestió van ser localitzades a 
nivell superficial.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció  Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, 
caldrà:                                                                                                                                       
        1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres ralitzat en el 
sector.                     2- Prospecció arqueològicva preventiva de tot el sector 
delimitat.                                      3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que 
s'en derivin de les anteriors accions: control i 
prospecció.                                                                                                         La concreció 
d'aquest espai d'interès arqueològic queda supeditada a la realització de l'esmentada 
campanya de prospecció arqueològica i al control regular de l'àrea delimitada a priori.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions  La troballa (indústria lítica)  va ser realitzada en diferents punts situats entre Sant Julià 
d'Altura i la masia de Can Deu, prop del camí que mena a la mina de Ribatallada. Les 
restes en qüestió van ser localitzades a nivell superficial.

Bibliografia LÓPEZ, G. (1991): Prequaternari i quaternari antic de Sant Llorenç de Munt i Obac i la 
seva connexió amb Sabadell i el seu entorn. Llibre d’autoedició, Sabadell 1991. Can Deu, 
de mas a parc. Autor:VVAA.

Informació històrica Aquest explotació agraria, que formava part de la parròquia de Sant Julià
d'Altura, fins a la dècada dels anys 70 del s. XVII rebia el nom de Can Sallent, a
partir d'aquest moment passa a pertànyer a la familia Deu, coneguda més
correntment com Can Deu. Construcció molt transformada al llarg de la seva
llarga història.
Entre els anys 1671 i 1674 la masia de Can Deu va canviar de propietaris. El
1673 es fa refer el teulat de la casa. Els Ferres, nous amos de l'explotació,
pertanyien a la paetita noblesa de Barcelona. Entenien el mas recenment adquirit
com una torre i van reordenar la seva distribució interna amb la intenció que
pogués acomplir alhora dues funcions, la d'explotació pagesa i la de residència
senyorial rural. La reordenació de l'espai intern va portar a diferenciar clarament
les dues funcions que hem comentat, aquest va ser el canvi estructural més
important succeit en aquesta etapa. Aquestes remodelacions es devien fer abans
del 1775. Al s. XVIII els propietaris són la familia Amat de Palou, l'any 1922 passa
a ser propietat de la familia Amat i finalment l'any 1965 passa a ser propietat de
la Caixa d'Estalvis de Sabadell.

Actuacions finca Prospeccions.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-03)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Boscos de Can Déu
(ER) Equip redactor

Boscos de Can Déu
(ER) Equip redactor
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422600.00
y = 4602300.00

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

ICGC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

2825001DG2022C0001ZZ

Camí  de Mas Canals, 172

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació D-4 Parc agrícola 
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Elements Emplaçament on es troba el conjunt format per la masia que dóna nom i edificacions 
auxiliars de nova planta que es disposen al seu voltant, actualment utilitzades com a 
vivers. 

Construïda al s. XVIII, s’hi accedeix des d’un camí fitat per xipresos. 

La masia, de planta baixa, pis i golfes, es troba actualment molt
modificada, tot i que manté en bona mida les proporcions del model clàssic. Masia amb 
dues façanes del cos principal alliberades, donant la principal a sud-est, davant un espai 
d’era poc definit. A la façana sud-oest s’hi troba una edificació annexa, de nova
construcció, amb coberta plana.

Context Es localitza al nord-oest del terme, a la riba dreta del torrent de la Romea, prop del limít 
municipal amb Terrassa.

El conjunt es troba en un entorn natural, envoltat d’explotació de viver immediata. S’ubica 
a l’oest del barri de Ca n’Oriac, al marge dret de la via del tren direcció Terrassa.

Ús actual Residencial

Cronologia s. XVIII

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

 

 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BPU

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002. Fitxa 
ARR.15.EA Mas Canals

Nº reg/cat. AEA.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-04

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Zona rural amb indicis arqueològics
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Informació històrica Antigament, mas Corts. Masia referenciada documentalment d’ençà el segle XIV. 
Pertanyia a la parròquia de Sant Julià d’Altura.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

422664.2
y = 4601199,1

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de les Mares de la Plaça de Maig, 3
-

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial 

d’eixample;  Espai lliures. Zona 
verda
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Elements Cal fer menció de 4 punts que ofereixen una expectativa més concreta:
1- El sector proper al jaciment de Castellarnau, entre el carrer de Bertrand Russell i els 
habitatges situats entre els carrers 3 i D del Projecte d'Urbanització del PEMU A-35 
Castellarnau, àmbit II - Sabadell. En aquest espai, parcialment edificat amb habitatges 
unifamiliars, encara queda un terreny amb restes arqueològiques evidents i 3 parcel.les 
per edificar que mostren una expectativa força concreta. A prop d'aquest punt, davant del 
carrer de Luther King, també és un lloc amb possibilitats arqueològiques.
2- Les proximitats de la casa fortificada de Torre Berardo, que també ofereixen àmplia 
expectativa pel que fa a la troballa de restes d'època prehistòrica i històrica. La pròpia 
casa i l'entorn immediat és susceptible de lectura arqueològica: volums i possible 
documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats. 
3- L'espai urbanitzat i no urbanitzat situat enfront de l'antic institut de batxillerat Arraona 
pot mostrar restes de la necròpolis esmentada.
4- La troballa de restes romanes en un marge del camí de Berardo també dóna àmplia 
expectativa als terrenys adjacents.

Context La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà 
dreta.                                                               En menys de 10.000 metres quadrats, s'han 
documentat 4 estacions d'època romana: Torre Berardo, Carrer 0 Castellarnau, 
Castellarnau i Institut de batxillerat Arraona - Egara. La troballa, en un mateix espai físic, 
de jaciments relacionats amb l'hàbitat i amb pràctiques funeràries, fa de Castellarnau, un 
lloc d'àmplia expectativa arqueològica. Una expectativa que cal ampliar, a nivell temporal, 
vers la prehistòria recent, si tenim present la localització de restes pertanyents a l'edat del 
bronze a Torre Berardo i fins a l'època medieval, si tenim en compte la casa fortificada 
conservada en el mateix emplaçament.

Cronologia  Alt Imperi fins a  Baix Imperi romà ( 50 / 476 )

Entorn de protecció 1- Cal conservar el conjunt integrat per la masia fortificada de Torre Berardo.                  2- 
Si es localitzen restes arqueològicques d'interès, d'època romana o d'altres èpoques, en 
els diferents sectors d'expectativa definits, caldrà valorar la seva consolidació i/o 
musealització.

Situació de risc Altres riscos;  Urbanització

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.12.CA 
Masia Torre Berardo (ARR.12.01 
Masia i ARR.12.02 Capella).

Nº reg/cat. AEA.005

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 

Reg. intervencions L'espai de protecció arqueològica s'estén a tots aquells àmbits, propers a les esmentades 
estacions, que resten encara per urbanitzar: terrenys d'ús agrícola, parc urbà, parc 
periurbà i sòl urbanitzable. S'han eliminat aquells àmbits ja urbanitzats i aquells espais 
que, per la seva morfologia orogràfica, no ofereixen garanties d'haver estat ocupats en les 
èpoques esmentades.

Cal fer menció de 4 punts que ofereixen una expectativa més concreta:

1- El sector proper al jaciment de Castellarnau, entre el carrer de Bertrand Russell i els 
habitatges situats entre els carrers 3 i D del Projecte d'Urbanització del PEMU A-35 
Castellarnau, àmbit II - Sabadell. En aquest espai, parcialment edificat amb habitatges 
unifamiliars, encara queda un terreny amb restes arqueològiques evidents i 3 parcel.les 
per edificar que mostren una expectativa força concreta. A prop d'aquest punt, davant del 
carrer de Luther King, també és un lloc amb possibilitats arqueològiques.
2- Les proximitats de la casa fortificada de Torre Berardo, que també ofereixen àmplia 
expectativa pel que fa a la troballa de restes d'època prehistòrica i històrica. La pròpia 
casa i l'entorn immediat és susceptible de lectura arqueològica: volums i possible 
documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats. 
3- L'espai urbanitzat i no urbanitzat situat enfront de l'antic institut de batxillerat Arraona 
pot mostrar restes de la necròpolis esmentada.
4- La troballa de restes romanes en un marge del camí de Berardo també dóna àmplia 
expectativa als terrenys adjacent

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt format per masia, torre i ermita, construïdes als s. XIII, XVI (1570) i 
XVII respectivament

Excavacions diverses han aportat restes de cronologia romana

Els elements que configuren la masia, capella i torre Berardo

Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Bibliografia RENOM, V.(1935) Diari d'excavacions,
RENOM, V. (1962) A la memoria de Don Vicente Renom Costa .Museo de la ciudad de 
Sabadell
SUBIRANA, R. (1979) Obra sabadellenca (1953-1978). Edició d'Homenatge,Sabadell
CASAS, T; FORRELLAD, R.; ENRICH, R.  et alii (1988)  Aproximació al coneixement del 
món rural romà al Vallès Occidental. 4 vol. Miquel Carreras de Sabadell (antic fons CES); 
Museu d'Història de Sabadell

 ROIG, A. Mapa arqueològic de 
Sabadell                                                                                                                                    
             ARTIGUES; P.; RIGO. (2002) Quaderns d'arqueologia 2. A. Castellarnau 
(Sabadell). Evolució d'un nucli rural del segel I a.C. al segle VI d.C. Museu d'Història de 
Sabadell

Informació històrica El sector més proper a la vil·la romana entre els anys 1997-1998 i destruïda per la nova 
construcció d'habitatges, en un solar erm sense urbanitzar, al costat d'un habitatge 
unifamiliar, s'hi conserven restes sense excavar. Aquest sector concret hauria de ser 
objecte d'una investigació sistemàtica, en el marc d'un pla de recerca previ a qualsevol 
incidència urbanística. Per altra banda, en diferents zones d'aquest ampli espai de 
protecció encara ho hi ha hagut impacte urbanístic (bosc, parcel·les de primera 
urbanització sense construir, etc.), encara que el r itme constructiu ja l'ha afectat de 
manera clara. És en aquests terrenys que cal preveure una intervenció arqueològica 
prospectiva de caràcter sistemàtic.

Actuacions finca ARTIGUES, P.Ll. (1997-1998) Memòria de la intervenció arqueològica al PEMU A-35 
Castellarnau, àmbit II (1997/1998). Àrea de Coneixement i Recerca DGPC. 
ARTIGUES, P. Ll(1997-1998)) Intervenció arqueològica al PEMU A-35 Castellarnau, Àmbit 
II, Mem.núm.3075
ARTIGUES, P.Ll (09/199) Informe de la prospecció superficial a Castellarnau

 ARTIGUES, P.Ll; CARLÚS, X. (11/1997) Informe de la delimitació del jaciment arqueològic 
de Castellarnau. Pre
CARLÚS, X. (1997). Memòria de la prospecció arqueològica realitzada a Castellarnau 
sector prehistòric (Sabadell, Vallès Occidental) Campanya 1997. (resultats negatius)
CANTOS, J.A., (2001), Actuació arqueològica als jardins de Castellarnau, Mem.núm. 3431
SUBIRANAS, C. (2001), Memòria d'actuació arqueològica als Jardins de Castellarnau. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions L’any 1935 el Sr. Renom va dur a terme unes excavacions en el camp de davant de la 
casa/castell Torre Berardo. Es van localitzar restes corresponents a diferents époque. 
L’autor ens parla de "fons de cabana" (1 metre de fondària) i sitges. El material d'aquestes 
estructures era bàsicament ceràmic: ceràmica a mà amb cordons digitats, superfícies 
pentinades, cordons llisos, superfícies digitades, espatulades... Alguns recipients eren de 
grans dimensions, amb vores amb llengüeta. Per altra banda també es va localitzar 
ceràmica a torn de tradició ibèrica i romana (àmfora, tègula, material constructiu). 
Juntament a les restes d’hàbitat es van descobrir enterraments alguns amb urnes 
funeràries i restes de cendres, altres amb tègules. 

En el 1962,  Sr Subirana va excavar-hi en el 1962 (sembla que darrera la casa/castell, 
quan feien els carrers de la urbanització) i va localitzar un paviment romà i pedres de molí 
així com una destral de ferro que no s’ha conservat.

Parcel·la U.E. 5 - U.O. 3., Mem.núm. 3149 (resultats negatius)
PUJALS, M., (2001), Memòria de l'actuació arqueològica als Jardins de Castellarnau. 
Parcel·la U.E. 1 - U.O. 3., Mem. núm. 3150 (resultats negatius)

Iintervencions arqueològiques 2016-2020:

- Informe tècnic de la intervenció arqueològica preventiva a les parcel·les del c/ Venècia, 
19 i 27 i C/ Copenhaguen, 52 (Sabadell, Vallès Occ.), redactat per Jordi Roig Buxó 
(ARRAGO SL), amb data de 21 de maig de 2020.

- Informe tècnic final i memòria  de la intervenció arqueològica  al c/ Luther King, 20  
(Castellarnau, Sabadell, Vallès Occ.),  realitzat per Arrago SL (Rocio Gómez i Jordi Roig), 
amb data de juny de 2018.

- Informe tècnic i memòria de la intervenció arqueològica preventiva al solar carrer Berlin i 
Copenhaguen del barri de Can Llong (Sabadell, Vallès Occ.) redactat per Rocío Gómez i 
Jordi Roig Buxó (ARRAGO SL), amb data d’1 d’octubre de 2018.

- Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Luther King, 76, redactat per 
IPAT Serveis Culturals (Cristina Belmonte), amb data de setembre de 2018,

- Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica realitzat en la finca situada 
al carrer de Luther King, núm.12,  redactat per ARRAGO SL, març 2018.

- Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica realitzada en la finca 
situada al carrer de Luther King, núm. 56,  redactat per ARRAGO SL, febrer de 2018.

- Memòria de la intervenció arqueològica a l’Avinguda de la Pau 17 de Castellarnau, 
redactada per Núria Cabañas Anguita (Antequem), octubre de 2017.

- Memòria del control arqueològic del rebaix de terres al carrer de Copenhaguen 235, 
Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona, José Miguel Gallego Cañamero (HADES), juliol 
2017.

- Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Copenhaguen 141-Viena 41-45, 
Sabadell, Vallès Occidental, redactada per Antoni Bosch Bullit (Antequem), desembre de 
2017 (gener de 2018).

- Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica realitzada en la finca 
situada al carrer de Luther King, núm. 52,  redactat per ARRAGO SL, novembre de 2017.

- Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica al carrer de les Mares de la 
Plaça de Maig, 48, redactat per Jordi Roig Buxó (Arrago SL), de data 1 de març de 2017.

- Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Jules Verne, 45, 
redactat per Jordi Roig Buxó (Arrago SL), de data juliol 2016.
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A la zona del bosc proper a l’Institut Sabadell-Terrassa (1988) es va trobar, gairebé en 
superfície dos esclats de sílex (cremat?) que semblaven retocats i morfològicament 
recordaven les dents de falç. També a prop de l’Institut Sabadell-Terrassa (davant?)es va 
localitzar un enterrament en tègula, segurament individual (Subiranas, R. 1973). Aquesta 
troballa s’ubicaria a la rotonda davant de l’actual Institut de Seguretat de la Generalitat de 
Catalunya. Els materials lliurats van ser: ceràmica comuna, ceràmica grollera de cuina, 
tègula, ímbrex, later, terra cuita i restes humanes (peces dentàries i estelles d'os).

En el carrer O, actual zona entre els números 40 i 60 del carrer Luther King  de la 
urbanització Castellarnau, en una petita elevació de pendents suaus es van recollir en 
superfície fragments de tègula (1988). Aquesta parcel·la havia estat rebaixada deixant a la 
vista, en la secció, restes de construcció i nivells de cendres, amb alguns materials 
ceràmics adossats. També es van localitzar altres estructures tallades en obrir el carrer O. 
Alguns materials visibles en la secció varen ser recollits pel Sr. Fíguls (d'Urbanisme de 
l'Ajuntament) i dipositats al Museu d'Història de Sabadell: una part d'olla de ceràmica 
comuna, un fragment d'ungüentari

L'any 1997 es va realitzar una intervenció arqueològica en els terrenys de la urbanització 
de Castellarnau (ÀMBIT II PEMU A-35), actual camí de Berardo i carrer Bertrand Russell 
de la urbanització.  Aquesta intervenció va permetre identificar 3 possibles zones amb 
restes arqueològiques, No obstant, de les tres zones delimitades, dues van ser 
desestimades, tot i que una d'elles corresponia a el jaciment conegut amb el nom de 
Castellarnau, documentat a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya, amb la fitxa núm. 017 del terme municipal de Sabadell. En l'únic punt on els 
treballs de prospecció i delimitació van ser positius es va realitzar una excavació 
arqueològica que va permetre documentar les restes d'un assentament romà. Aquest 
corresponia a la part rústica d'una vil·la romana del segle II d.C. En aquest moment la 
funció principal de la vil·la seria l'agrícola, ja que es va documentar dipòsits excavats en el 
terreny i dolies. També es van localitzar tres grans abocadors que presentaven ceràmica 
del segle II d.C. i del segle V d.C. Altres estructures localitzades van ser quatre forns (dos 
de quadrats i els altres dos circulars), dos pous, quatre retalls, onze sitges i un petit dipòsit 
d'època moderna. En una de les zones, anomenada sector H, es va es va documentar 
gran quantitat de material ceràmic, restes d'un mur de maçoneria i un petit dipòsit enlluït 
en "opus signinum". Es van localitzar dues habitacionsde la vila.  Cronològicament les 
restes documentades situen l’edificació entre el segle I d.C. al V d.C.). Cal destacar un 
enterrament amb contenidor de "tegulae" a doble vessant i una "tegula" col·locada 
verticalment en la capçalera i als peus, dintre d'una fossa. L'esquelet era d'un individu 
adult en decúbit supí. La seva cronologia, també estaria situada al segle V d.C.

Posteriorment, a l’any 2001 es va realitzar una altra intervenció arqueològica a l'extrem 
nord-est de la urbanització de Castellarnau, limitant al nord pel carrer Louis Braille, i per 
l'est amb el carrer Walter Benjamín. Topogràficament es troba entre el Torrent del Pont 
del Berardo al sud-est i el Torrent de Can Feu al nord-est. Es van edificar 63 vivendes, 94 
aparcaments i 40 trasters en dos blocs d'habitatges. Els edificis d'aquesta parcel·la, 
juntament amb les U.O. 1 i U.O. 3 (en aquesta part de la parcel·la no es va trobar res: 
resultats negatius), formaran el conjunt Residencial Jardins de Castellarnau.  En aquest 
cas es va poder identificar dues sitges. Una d'elles havia perdut gairebé tota la paret, 
restant només el fons i pocs centímetres de la paret en la banda sud de l'estructura. En 
canvi, es va conservar part del seu interior fins a una alçada de 60 cm. L'altra sitja es va 
trobar molt rebaixada. Els materials que es van poder recuperar van ser una base de molí 
i un fragment de mà de molí, així com  fragments ceràmics de pasta grollera.

Per últim s’han dut a terme diversos controls i (Falta posar les memòries des del 2011 fins 
el 2016)

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC

Castellarnau. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Castellarnau. Carrer 0. Novembre 1988 Castellarnau (romà). Novembre 2000
Díaz i Ortells, JaumeJuan-Muns Plans, Núria

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Castellarnau AEA.005.BARP
Juan-Muns Plans, Núria

Castellarnau. Complex Policia Generalitat Castellarmau (prehistòric)
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Restaurant Mas la Vinya
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

422740
y = 4601440

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Belardo - Abelardo - Castellarnau

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR,12

Carrer  de les mares de la Plaça de Maig, 3

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.9 / Zona residencial en 

volumetries especials amb 
terciari 
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Context Possible poblat del bronze-ferro amb necròpolis annexa. També apareixen restes romanes 
d’època imperial.
El jaciment constava d’unes set estructures, que V. Renom classificà com fons de 
cabanes, estructures d’emmagatzematge i clots de funció desconeguda. Es desconeixen 
les relacions de totes elles, el que si sembla és que són totes contemporànies. El fet de 
que estiguessin properes les unes de les altres fa pensar que formaven part d’un 
assentament habitacional a l’aire lliure.
Totes les fosses estaven reblertes amb terra, pedres, ceràmica, tovots, terra cuita, 
cendres, fauna i en un cas, de molins de mà. R. Marcet i M.A. Petit (MARCET I PETIT, 
1985: 116) atorguen al jaciment una cronologia que correspon a un moment avançat del 
bronze final, transicional cap a la primera edat del ferro (s. VIII aC).
També es van descobrir enterraments, alguns d’ells amb urnes funeràries i restes de 
cendres, i d’altres, de llosses i tègula.
R. Subirana va excavar-hi l’any 1962, sembla que darrera la casa-castell, quan feien els 
carrers de la urbanització. Va localitzar un paviment romà d'opus signinum i testaceum, 
una sitja amb pedres i tègules, pedres de molí així com una destral de ferro que no es 
pogué conservar. J. Estrada situa la cronologia del jaciment en època imperial (ESTRADA, 
1969).

Ús actual Recreatiu - hosteleria. "Restaurant Castell Arnau"

Cronologia Bronze final- Romà Alt Imperi (14-192)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció En el camp de davant de la casa/castell es van localitzar restes corresponents a diferents 
époques, les notícies que ens arriben no són massa clares. L'any 1935 V. Renom hi feu 
unes excavacions i descobrí el que ell anomena "fons de cabana" (1 metre de fondària) i 
sitges. El material d'aquestes estructures és bàsicament ceràmic: ceràmica a mà amb 
cordons digitats, superfícies pentinades, cordons llisos, superfícies digitades, 
espatulades... Alguns recipients eren de grans dimensions, amb vores amb llengüeta. 
També hi ha ceràmica a torn: de tradició ibèrica i romana (àmfora, tègula, material 
constructiu). També es van descobrir enterraments alguns amb urnes funeràries i restes 
de cendres, altres amb tègules. Subirana va excavar-hi en el 1962 (sembla que darrera la 
casa/castell, quan feien els carrers de la urbanització) i va localitzar un paviment romà i 
pedres de molí així com una destral de ferro que no pogué conservar.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.12.CA 
Masia Torre Berardo (ARR.12.01 
Masia i ARR.12.02 Capella).

Nº reg/cat. AEA.005.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 

Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Consolidació, restauració i adequació

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt format per masia, torre i ermita, construïdes als s. XIII, XVI (1570) i 
XVII respectivament

Excavacions diverses han aportat restes de cronologia romana

Els elements que configuren la masia, capella i torre Berardo

s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, 
vol.I, pàgs. 31-48, juny, agost i setembre de 1935, còpia inèdita mecanografiada. 

ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.; COLOMINAS, J. (1945): Carta Arqueológica de 
España: Barcelona. C.S.I.C., Madrid, pàg.169.

MALUQUER, J. (1946-47): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias, núm.VII-
VIII, Barcelona, pàg.129.

SUBIRANA, R. (1962): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàgs.21-29 i 85. Sabadell, 1996.

CARDÚS, S. (1964): La ciutat i la seu episcopal d'Egara, Terrassa, pàg.18.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.679. Sabadell, 1996.

ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el Area Metropolitana de Barcelona, 
Comisión de Urbanismo de Barcelona.

Informació històrica La masia de Castellarnau, també coneguda com a Torre Berardo, fou edificada 
probablement entre els segles XIII i XIV. La masia té dues plantes, i vessants a dues 
aigües. Té una destacable torre de disset metres, de planta quadrada, i que tenia funcions 
defensives. Actualment, és un restaurant.

Amb motiu del projecte de construcció d’un nou saló de convencions i banquets, en un 
espai a tocar de la masia de Castellarnau, es van efectuar prospeccions arqueològiques i 
el control de l’obra de fonamentació.

Al Servei d’Arqueologia consta que han aparegut restes de l’edat del bronze.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions L’any 1935 el Sr. Renom va dur a terme unes excavacions en el camp de davant de la 
casa/castell Torre Berardo. Es van localitzar restes corresponents a diferents époque. 
L’autor ens parla de "fons de cabana" (1 metre de fondària) i sitges. El material d'aquestes 
estructures era bàsicament ceràmic: ceràmica a mà amb cordons digitats, superfícies 
pentinades, cordons llisos, superfícies digitades, espatulades... Alguns recipients eren de 
grans dimensions, amb vores amb llengüeta. Per altra banda també es va localitzar 
ceràmica a torn de tradició ibèrica i romana (àmfora, tègula, material constructiu). 
Juntament a les restes d’hàbitat es van descobrir enterraments alguns amb urnes 
funeràries i restes de cendres, altres amb tègules. 

En el 1962,  Sr Subirana va excavar-hi en el 1962 (sembla que darrera la casa/castell, 
quan feien els carrers de la urbanització) i va localitzar un paviment romà i pedres de molí 
així com una destral de ferro que no s’ha conservat.

A la zona del bosc proper a l’Institut Sabadell-Terrassa (1988) es va trobar, gairebé en 
superfície dos esclats de sílex (cremat?) que semblaven retocats i morfològicament 
recordaven les dents de falç. També a prop de l’Institut Sabadell-Terrassa (davant?)es va 
localitzar un enterrament en tègula, segurament individual (Subiranas, R. 1973). Aquesta 
troballa s’ubicaria a la rotonda davant de l’actual Institut de Seguretat de la Generalitat de 
Catalunya. Els materials lliurats van ser: ceràmica comuna, ceràmica grollera de cuina, 
tègula, ímbrex, later, terra cuita i restes humanes (peces dentàries i estelles d'os).

En el carrer O, actual zona entre els números 40 i 60 del carrer Luther King  de la 
urbanització Castellarnau, en una petita elevació de pendents suaus es van recollir en 
superfície fragments de tègula (1988). Aquesta parcel·la havia estat rebaixada deixant a la 
vista, en la secció, restes de construcció i nivells de cendres, amb alguns materials 
ceràmics adossats. També es van localitzar altres estructures tallades en obrir el carrer O. 
Alguns materials visibles en la secció varen ser recollits pel Sr. Fíguls (d'Urbanisme de 
l'Ajuntament) i dipositats al Museu d'Història de Sabadell: una part d'olla de ceràmica 
comuna, un fragment d'ungüentari

L'any 1997 es va realitzar una intervenció arqueològica en els terrenys de la urbanització 
de Castellarnau (ÀMBIT II PEMU A-35), actual camí de Berardo i carrer Bertrand Russell 
de la urbanització.  Aquesta intervenció va permetre identificar 3 possibles zones amb 
restes arqueològiques, No obstant, de les tres zones delimitades, dues van ser 
desestimades, tot i que una d'elles corresponia a el jaciment conegut amb el nom de 
Castellarnau, documentat a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya, amb la fitxa núm. 017 del terme municipal de Sabadell. En l'únic punt on els 
treballs de prospecció i delimitació van ser positius es va realitzar una excavació 
arqueològica que va permetre documentar les restes d'un assentament romà. Aquest 
corresponia a la part rústica d'una vil·la romana del segle II d.C. En aquest moment la 
funció principal de la vil·la seria l'agrícola, ja que es va documentar dipòsits excavats en el 

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell país de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 1969. 
Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, pàgs.56-59.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.299-300.

MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d’habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.116, fig.7 
núm.23.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit.

Actuacions finca ARTIGUES, P.Ll. (1997-1998) Memòria de la intervenció arqueològica al PEMU A-35 
Castellarnau, àmbit II (1997/1998). Àrea de Coneixement i Recerca DGPC. 
ARTIGUES, P. Ll(1997-1998)) Intervenció arqueològica al PEMU A-35 Castellarnau, Àmbit 
II, Mem.núm.3075
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terreny i dolies. També es van localitzar tres grans abocadors que presentaven ceràmica 
del segle II d.C. i del segle V d.C. Altres estructures localitzades van ser quatre forns (dos 
de quadrats i els altres dos circulars), dos pous, quatre retalls, onze sitges i un petit dipòsit 
d'època moderna. En una de les zones, anomenada sector H, es va es va documentar 
gran quantitat de material ceràmic, restes d'un mur de maçoneria i un petit dipòsit enlluït 
en "opus signinum". Es van localitzar dues habitacionsde la vila.  Cronològicament les 
restes documentades situen l’edificació entre el segle I d.C. al V d.C.). Cal destacar un 
enterrament amb contenidor de "tegulae" a doble vessant i una "tegula" col·locada 
verticalment en la capçalera i als peus, dintre d'una fossa. L'esquelet era d'un individu 
adult en decúbit supí. La seva cronologia, també estaria situada al segle V d.C.

Posteriorment, a l’any 2001 es va realitzar una altra intervenció arqueològica a l'extrem 
nord-est de la urbanització de Castellarnau, limitant al nord pel carrer Louis Braille, i per 
l'est amb el carrer Walter Benjamín. Topogràficament es troba entre el Torrent del Pont 
del Berardo al sud-est i el Torrent de Can Feu al nord-est. Es van edificar 63 vivendes, 94 
aparcaments i 40 trasters en dos blocs d'habitatges. Els edificis d'aquesta parcel·la, 
juntament amb les U.O. 1 i U.O. 3 (en aquesta part de la parcel·la no es va trobar res: 
resultats negatius), formaran el conjunt Residencial Jardins de Castellarnau.  En aquest 
cas es va poder identificar dues sitges. Una d'elles havia perdut gairebé tota la paret, 
restant només el fons i pocs centímetres de la paret en la banda sud de l'estructura. En 
canvi, es va conservar part del seu interior fins a una alçada de 60 cm. L'altra sitja es va 
trobar molt rebaixada. Els materials que es van poder recuperar van ser una base de molí 
i un fragment de mà de molí, així com  fragments ceràmics de pasta grollera.

Per últim s’han dut a terme diversos controls i (Falta posar les memòries des del 2011 fins 
el 2016)

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Torre Berardo. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Torre Berardo. Novembre 1988 Torre Berardo.
(ER) Equip redactorJuan-Muns Plans, Núria
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

423100
y = 4601430

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Castell Arnau - excavacions 1988 / carrer 0

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Luther King, 40-60

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.9 / Zona residencial en 

volumetries especials amb 
terciari 
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Elements En el carrer 0 de la urbanització Castell Arnau, en una petita elevació de pendents suaus 
es troben en superfície fragments de tègula. Aquesta parcel·la ha estat rebaixada deixant 
a la vista, en la secció, restes de construcció i nivells de cendres, amb alguns materials 
ceràmics adossats. També s'han localitzat altres estructures tallades en obrir el carrer 0.  
Alguns materials visibles en la secció varen ser recollits pel Sr. Fíguls (d'Urbanisme de 
l'Ajuntament) i dipositats al Museu d'Història de Sabadell: una part d'olla de ceràmica 
comuna, un fragment d'ungüentari.

Context Possiblement es tractés d’una vil.la romana. Les estructures descobertes es localitzaven 
en tot el carrer 0 (segons Mapa Arqueològic de Sabadell, avui dia carrer Luther King). En 
concret destaquem part d’una olla de ceràmica comuna i un fragment d’ungüentari.

Cronologia Des de Roma (218 a.C. /476 d.C.)

Ús original/altres Vil·la

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc d'habitació, amb estructures conservades de vil·la

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. EA.005.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Sector més proper a la vil·la romana excavada entre els anys 1997-1998

Excavacions diverses han aportat restes de cronologia romana

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Els autors de la troballa van donar part al Servei d'Arqueologia, que a la vegada ha 
esbrinat la situació legal en que es troba aquesta zona: les parcel·les són propietat 
privada, però l'Ajuntament de Sabadell no concedeix permisos de construcció perquè la 
urbanització no compleix els requisits. Essent així resulta que els propietaris no demanen 
permís d'edificació, perquè de totes formes els hi seria negat, això significa que aquesta 
parcel·la podria ser objecte de moviments de terres sense que les autoritats en tinguessin 
constància.Els autors d'aquesta Carta Arqueològica creuen que seria interessant actuar 
com més aviat millor, abans no s'hagi destruït totalment el jaciment.

Bibliografia ARTIGUES, P.Ll. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d’Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. Pàg.2, plànol 1. CODEX. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Inèdit.

Actuacions finca L'any 1988 es va fer una inspecció ocular dirigida per J. Fíguls i promoguda perl Museu 
d'Hisptòria de Sabadell, motivada per la voluntat dels propietaris de les finques 
d'urbanitzar els terrenys.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Carrer 0. Novembre 1988 Carrer 0. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, NúriaJuan-Muns Plans, Núria
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

423040
y = 4601100

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Castellarnau àmbit II PEMU A-35

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  3
Carrer  D

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements El jaciment està integrat per un conjunt d’estructures relacionades amb dependències i 
àmbits de la part rústica d’una vil•la romana. S’han documentat forns de producció 
ceràmica, abocadors, pous, dipòsits i d’altres infrastructures.D'altra banda s’ha 
documentat un enterrament aïllat posterior al s. V dC. Tot i que el jaciment excavat va ser 
destruït per la urbanització, les restes de la vil•la s’estenen a un solar erm situat al nord / 
nord-est del sector intervingut, on s’hi preserven estructures també d’època romana.

Context L'any 1997 es va realitzar una intervenció arqueològica en els terrenys d'aquesta 
urbanització que va permetre identificar 3 possibles zones amb restes arqueològiques. En 
els treballs de delimitació del possibles jaciments, dues d'aquestes zones van ser 
desestimades, tot i que una d'elles corresponia a el jaciment conegut amb el nom de 
CastellArnau, documentat a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de 
Catalunya, amb la fitxa núm. 017 del terme municipal de Sabadell.

En l'únic punt on els treballs de prospecció i delimitació van ser positius es va realitzar una 
excavació arqueològica que va permetre documentar les restes d'un assentament romà. 
Aquest correspon a la part rústica d'una vil·la romana del segle II d.C. En aquest moment 
la funció principal de la vil·la seria l'agrícola, ja que s'han documentat dipòsits excavats en 
el terreny i dòlies. També es van localitzar tres grans abocadors que presentaven 
ceràmica del segle II d.C. i del segle V d.C. Altres estructures localitzades han estat quatre 
forns (dos de quadrats i els altres dos circulars), dos pous, quatre retalls, onze sitges i un 
petit dipòsit d'època moderna.

A la zona anomenada sector H es va documentar gran quantitat de material ceràmic, 
restes d'un mur de maçoneria i un petit dipòsit enlluït en "opus signinum". S'han localitzat 
dues habitacions. Les cronologies ens presenten una edificació del segle I d.C. al V d.C. 
(igual que la resta del jaciment). Amb tot, cal destacar un enterrament trobat al retall UE 
509. Es tracta d'una tomba amb contenidor de "tegulae" a doble vessant i una "tegula" 
col·locada verticalment en la capçalera i als peus, dintre d'una fossa. L'esquelet era d'un 
individu adult en decúbit supí. La seva cronologia, també estaria situada al segle V d.C.

En general, diferents tipus de materials trobats, i que s'han de remarcar, han estat: 
ceràmica de luxe, dues antefixes de ceràmica, gran quantitat de metalls de ferro (dos 
podalls, peces d'arnès, dos embuts, etc.), bronze d'ús domèstic (fíbula, speciullum, etc.) i 
industrial (ganxo d'una "estatera", possible peça d'arnès, etc.) i plom (petita placa), agulles 
d'ivori, fragments de molí i peces de marbre no esculturat. Tots els es poden situar entre el 
segle I d.C. i V d.C.

Cronologia Romà August (27 aC-14 dC), Romà Alt imperi (14-192), Romà Segle III (192-284), Romà 
Baix imperi (284-476)

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.005.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05
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600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Sector amb restes de Vil·la Romana

Excavacions diverses han aportat restes de cronologia romana

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Bibliografia Durant la dècada del anys -60, R. Subirana realitzà una prospecció a prop d’aquest 
jaciment, va localitzar restes romanes datades en el s. V dC. Recull fragments de dolium, 
tegulae, àmfora romana, ceràmica de cuina, eines de pagès... (SUBIRANA, 1969). 
SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d’Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. CODEX. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
Inèdit.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Proposta d’intervenció arqueològica a Castellarnau (Sabadell, 
Vallès Occidental). 2ª fase. CODEX. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.  Inèdit.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): "Troballes arqueològiques a 
Castellarnau", núm.3, gener de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus 
Municipals de Sabadell.

INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998): "Arqueologia urbana", núm.4, abril/juliol 
de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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ARTIGUES, P.LL. (1998): Informe de la intervenció arqueològica realitzada al jaciment de 
Castellarnau (Sabadell, Vallès Occidental). Novembre 1997 - març 1998. Informe entregat 
al Museu d’Història de Sabadell, 29 d’abril de 1998.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Novembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

422650
y = 4600840

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  que enllaça amb N-150 (antic camí de Cab Berardo), 300 m

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Cronologia Indeterminat

 

 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.005.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Sector amb restes d'època indeterminada

Excavacions diverses han aportat restes de cronologia prehistòrica

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 
Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Bibliografia ARTIGUES, P.Ll. (1997): Informe sobre la prospecció arqueològica a Castellarnau 
(Projecte d’Urbanització PEMU A-35), Sabadell, Vallès Occidental. 15-19 de setembre de 
1997. Pàgs.7-8, plànols 1-2. CODEX. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. Inèdit.

ARTIGUES, P.LL. (1997): Proposta d’intervenció arqueològica a Castellarnau (Sabadell, 
Vallès Occidental). 2ª fase. Pàg.4. CODEX. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.  Inèdit.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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CARLÚS, X. (1997): Informe preliminar sobre la prospecció amb maquinària realitzada al 
sector prehistòric de Castellarnau (Sabadell, Vallès Occidental). 20-23 d’octubre de 1997. 
CODEX. Informe intern entregat a CODEX - ARQUEOLOGIA i PATRIMONI. Inèdit.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Castellarnau
(ER) Equip redactor
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

423099
y = 4601577

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Terreny de l'Institut Sabadell-Terrassa, Carrer 0

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Louis Braille
Carrer  Walter Benjamin

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
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Elements Sols es van identificar dues sitjes. Una d'elles havia perdut gairebé tota la paret, restant 
només el fons i pocs centímetres de la paret en la banda sud de l'estructura. En canvi, es 
va conservar part del seu interior fins a una alçada de 60 cm. L'altra sitja es va trobar molt 
rebaixada.

Context La intervenció ha estat motivada per la proximitat del Jaciment de Castellarnau 
(assentament romà).

Cronologia Entre el bronze final i la primera edat del ferro

Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es troba a un quilòmetre a la dreta del tram de la carretera 
N-150 que hi ha entre Sabadell i Terrassa, en direcció cap aquesta última població. A 
l'alçada de l'IES Arrahone-Egara, es troba el desviament cap a la urbanització. La parcel·la 
UE 1 (UO2) està situada aproximadament a l'extrem nord-est de la urbanització de 
Castellarnau, limitant al nord pel carrer Louis Braille, i per l'est amb el carrer Walter 
Benjamín. Topogràficament es troba entre el Torrent del Pont del Berardo al sud-est i el 
Torrent de Can Feu al nord-est. S'hi han d'edificar 63 vivendes, 94 aparcaments i 40 
trasters en dos blocs d'habitatges. Els edificis d'aquesta parcel·la, juntament amb les U.O. 
1 i U.O. 3 (en aquesta part de la parcel·la no s'hi ha trobat res: resultats negatius), 
formaran el conjunt Residencial Jardins de Castellarnau. Aquest nom s'ha adaptat de la 
masia fortificada datada en el segle XIV i situada en la mateixa urbanització.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.005.006

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 

Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia   ARTIGUES CONESA, P.Ll.04/1998Informe de l'excavació arqueològica a Castellarnau
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Castellarnau, Mem.núm. 3431
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Parcel·la U.E. 1 - U.O. 3., Mem. Núm. 3150

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Context En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s’ha localitzat, en el paratge esmentat, material de 
construcció d’època  romana. Els materials es localitzen a nivell superficial en l’extrem 
d’un camp de conreu situat prop d’una cruïlla de camins rurals.
No s’han recuperat materials arqueològics per tal de facilitar la localització del punt de la 
troballa.

Cronologia Època romana (indeterminat)

 

 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.005.007

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA.5

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 

Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Actuacions finca Troballa fortuïta (2001).- Per motivacions de Revisió del Pla de Protecció del Patrimoni 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en els espais assenyalats 
en els plànols normatius.
2- Prospecció arqueològica preventiva en tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia fortificada de Torre Berardo, permet la  lectura arqueològica 
de volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Arqueològic de Sabadell, l'Ajuntament promou la campanya arqueológica en aquesta zona 
dirigida per X. Carlús.

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

y =
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Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  de Terrassa, 526

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.005.011

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA.5

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La urbanització de Castellarnau es situa al costat de la carretera N-150 entre Sabadell i 

Terrassa, aproximadament a 1 km. de Sabadell. El desviament es troba a la dreta de la 
carretera en direcció Terrassa, a l'alçada de l'I.E.S. Arrahona-Egara. La zona sobre la qual 
es situava el jaciment es troba al final del carrer Bertrand Russell. A aquest carrer 
s'accedeix des de l'Avinguda de la Pau, que és el carrer principal de la urbanització, a uns 
600 metres de la carretera de Sabadell a Terrassa, a mà dreta.
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Observacions Resultats negatius de la intervenció arqueològica

Actuacions finca Intervenció arqueològica 2016

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Ortofoto
GPC

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Entorn
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Carrer  Ronda d'Europa
Carrer  de Berlín
Carrer  de Venècia

Classificació SNC (urbà no consolidat)
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Elements Les primeres notícies d’aquest jaciment situat a l’oest del terme, es remunten a l’any 1935 
amb la troballa a la zona de restes que abasten des de l’Edat del Bronze fins a l’època 
romana, com ara un paviment romà, una sitja i pedres de molí. Malauradament, part 
d’aquest jaciment fou malmès entre els anys 70 i 80 del segle XX. Així, l’any 1997 amb 
motiu de l’ampliació de la urbanització de Castellarnau es porta a terme l’excavació de 
diverses estructures de la part productiva de la vil·la romana.
En un primer moment, que es correspon al segle I aC, es localitzen tant sols dues sitges 
puntuals. Són més nombroses les restes atribuïbles als segles I-II i III dC, en que es 
documenten diversos àmbits construïts i semiexcavats al terreny, pous, sitges, encaixos 
de dolia i altres retalls relacionats amb maquinaries agrícoles i un forn. Elements tots ells 
indicatius d’una àrea de treball de la vil·la romana. Tanmateix, gran part d’aquest jaciment, 
especialment la part residencial de la vil·la, és encara desconegut. 
D’aquesta vil·la romana, també coneixem algunes restes corresponents a l’etapa del baix 
imperi, entre el segle IV i V dC. Es tracta de diverses estructures atribuïbles a la seva part 
rústica, vinculades a una activitat industrial i productiva destinada, bàsicament, a la 
elaboració de material constructiu ceràmic. Per una banda, es va localitzar part d’una 
habitació rebaixada, consistent en un gran  retall rectangular excavat al terreny natural que 
presentava una rasa central a l’interior, amb un basament de pedra, a manera de suport, i 
cinc forats de pal en un dels costats. S’ha relacionat amb algun tipus de maquinària de 
tipus agrícola o artesanal. Així mateix, també es documenten algunes sitges, un pou i 
restes parcials d’algun fonament, així com un enterrament aïllat fet en tègules. Amb tot, 
destaca la localització d’un sector productiu amb dos forns circulars comunicats per un 
passadís, destinats a la cocció de material constructiu, bàsicament teules i potser també 
grans gerres tipus dolia. Aquesta àrea està localitzada a l’extrem sud del jaciment, 
allunyada de la part residencial i les zones d’habitació, que no s’han localitzat. 
Aquests dos forns disposaven d’una gran rampa d’accés d’uns vuit metres de llargada i 
presentaven una estructura integrada per tres parts, amb una boca de càrrega i 
alimentació, on es faria el foc, una cambra de combustió inferior, i una cambra de cocció 
superior, que no conservava el seu alçat, però si part dels elements de suspensió i suport 
de la graella, consistents en dos arcs fets de maons. El primer forn era de majors 
dimensions, amb un diàmetre d’uns 3’40 metres, i el segon forn era més petit amb un 
diàmetre d’uns 2’70 metres.       És possible que aquests forns corresponguin a dos 
moments de funcionament diferents i successius, de manera que quan el primer forn 
queda inutilitzat se’n obre un altre a continuació. Tanmateix, també existeix la possibilitat 

Context Sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants com els de Can 
Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres jaciments amb indicis de menor 
rellevància, com els de Can Gambús (JA-
03).                                                                                         La zona de Can Llong (amb 
uns 642.700 m2), al nord-est del terme municipal de Sabadell, és situada entre els barris 
de Ca n’Oriac, Can Rull, i Castellarnau, a la riba oest del riu Ripoll, al serrat de Can Llong. 
Va començar a urbanitzar-se cap a finals dels anys 90 del segle XX. Fins els moment de la 
declaració dels terrenys com a sòl de zona residencial, mitjançant el Pla general municipal 
d'ordenació de Sabadell (PGMOS) que es va aprovar definitivament amb  data del 22 de 
desembre de 1993, els terrenys eren zona de conreus i camps erms.

Cronologia Des de l'edat de Bronze fins a l'època romana (s.Ia.C.- II i III d.C - IV i V d.C.)
Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS; AEA.005.BARP

Nº reg/cat. AEA.005.012

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-05
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que haguessin funcionat alhora.

Situació de risc --- 

Estat conservació Dolent 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia de Can Llong ha de permetre la lectura arqueològica de 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Masia de Can Llong s.XVI

Lectura arqueològica de volums construits i  la possible documentació de 
restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, 
etc.).

Entorn de protecció La importància d'aquest espai rau en la documentació de restes d'època romana i en la 
localització de les restes d'una explotació ceramista d'època indeterminada. 
Tot i que l'àrea declarada com espai d'àmplia expectativa arqueològica es troba 
transformada urbanísticament, no es descarta la documentació de restes arqueològiques 
soterrades o emmascarades per l'actual paisatge urbà.
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TORRAS, J. (1933): “Estudi de la masia catalana”, Butlletí del Centre Excursionista de 
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CANALS, D. (1989): El Relleu del Vallès Occidental (L’evolució geomorfològica 
quaternària del Vallès Occidental). Institut  d’Estudis Catalans. Arxius de la Secció de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Tribuna d’Arqueologia 2006, Barcelona, p. 85-109.
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VICENTE, J.M. – ROIG, Jordi – ARRAGO sl. (2010): Informe preliminar de la 
intervencióarqueològica a la Masia de can Llong - Centre Cívic (Sabadell, Vallès Occ.). 
Inèdit. Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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Actuacions finca Durant el mes d’agost de 2010 es van dur a terme les tasques de prospecció i 
d’intervenció arqueològica dels terrenys del Polígon II Can Llong que properament 
s’havien d’urbanitzar.18 Aquestes van consistir, d’una banda, en una prospecció 
superficial de forma visual, que va donar resultats negatius en la localització d’estructures 
visibles i materials abundants en superfície. En cap de les zones i dels espais que 
integren la parcel·la no es va localitzar cap vestigi ni element arqueològic visible. Tant sols 
es van recollir alguns fragments ceràmics de factura prehistòrica 
dispersos.                                                                                                                                  
     D'altra banda, es va fer el control de la obertura de rases de sondeig amb màquina 
excavadora per tal de localitzar possibles restes arqueològiques.                                      El 
2012 es va dur a terme treballs una intervenció arqueològica que consistí en l’excavació 
de les estructures localitzades durant la intervenció de l’agost del 2010.    La intervenció 
arqueològica va ser realitzada per l’empresa Arqueologia i Patrimoni Arrago sl. entre els 
dies 19 de març i 30 d’abril de 2012, amb la direcció tècnica de l’arqueòleg Jordi Roig i 
Buxó. La promoció de la intervenció arqueològica va estar de la Junta de Compensació 
del Sector Can Llong Polígon II.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-05)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

421987,0
y = 4599974,0

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Coll - Mas Vallcorba de la Serra

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Torrent  Font del Pont
Torrent  de la Batzuca

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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Elements La masia de Can Coniller Vell .

Context Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus masia presenten una doble 
expectativa arqueològica: la  lectura arqueològica de volums construits i  la possible 
documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.). En el cas de 
Can Coniller Vell cal contemplar la possibilitat de documentar restes al subsòl de la masia 
original documentada d'ençà el segle XIV, que fou enderrocada, prop de l'actual mas.

Cronologia Baixa Edat Mitjana. Segles XIII-XV

Entorn de protecció L'espai de protecció arqueològica queda reduït a l'àrea que actualment ocupa Can Coniller 
Nou i a l'entorn immediat, format per terres de conreu situades en una petita elevació que 
domina la Serra de Pedralba

 

 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.006

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-06

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Masia i assentament rural

Lectura arqueológica dels volums construits i documentar restes al subsòl 
de la masia original documentada d'ençà el segle XIV. Control de l'entron 
inmediat a la masia

Entorn de protecció L'espai de protecció arqueològica queda reduït a l'àrea que actualment ocupa Can Coniller 
Nou i a l'entorn immediat, format per terres de conreu situades en una petita elevació que 
domina la Serra de Pedralba
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Informació històrica L'edifici original documentat d'ençà el s.XIV fou enderrocat; per tant, l'expectativa 
arqueològica es limita a la possible localització de restes conservades al subsòl, 
pertanyents a l'antiga construcció (fonaments...) i als annexos soterrats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en l'àmbit estricte del 
mas, prèvia avaluació de l'extensió i fondària de les remocions.
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que s'en derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Can Coniller Vell AEA.006.BARP

Pla anterior PEPBAMAS

Ortofoto
GPC

Can Coniller. Entorn
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422635,5
y = 4599770,7

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Torrent  de Pedralba
Torrent  de Batzuca

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts;  Espai lliure. Zona 
verda
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Elements Fragments  de terrissa, sigil•lata, restes d’un paviment, dolium, tegulae, lloses, maons i  
terrissa romana i algun fragment de ceràmica ibèrica.

Context Sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants com els de Can 
Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres jaciments amb indicis de menor 
rellevància, com els de Can Gambús (JA-03)

Cronologia Ferro-ibèric (indeterminat) i època romana (indeterminat)

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.007

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-07

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic  sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants 
com els de Can Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres 
jaciments amb indicis de menor rellevància, com els de Can Gambús

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

Les qualitats físiques del relleu d'aquesta part de la serra, amb suaus pendents i diversos 
cursos d'aigua, fan que sigui un lloc idoni per l'establiment humà d'èpoques passades
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1973): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.450. Sabadell, 1996.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Actuacions finca En aquest paratge s'han realitzat prospeccions, no sistemàtiques, que han donat com a 
fruit la localització de troballes aïllades d'època ibèrica i romana. Tot i ser un sector molt 
transformat per infrastructures viàries (A-18,...) encara en alguns punts de conreus i bosc 
s'hi poden preservar restes arqueològiques d'interès. Actualment es poden veure restes, 
en superfície, a l'oest del torrent de la Mina.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-07)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC
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Serrat de Pedralba
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422750
y = 4600050

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Camí  de Pedralba
Torrent  de Vallcorba

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Elements En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s’ha localitzat, en el paratge esmentat, material de 
construcció d’època romana. Els materials es localitzen a nivell superficial en l’extrem d’un 
camp de conreu situat prop d’una cruïlla de camins rurals.
No s’han recuperat materials arqueològics per tal de facilitar la localització del punt de la 
troballa.

Context Sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants com els de Can 
Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres jaciments amb indicis de menor 
rellevància, com els de Can Gambús (JA-03)

Cronologia Època romana (indeterminat)

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

 

 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Arquitectura Agrícola (AA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.007.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-07

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic  sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants 
com els de Can Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres 
jaciments amb indicis de menor rellevància, com els de Can Gambús

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

Les qualitats físiques del relleu d'aquesta part de la serra, amb suaus pendents i diversos 
cursos d'aigua, fan que sigui un lloc idoni per l'establiment humà d'èpoques passades
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.                                                     

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Actuacions finca Troballa fortuïta (2001).- Per motivacions de Revisió del Pla de Protecció del Patrimoni 
Arqueològic de Sabadell, l'Ajuntament promou la campanya arqueológica en aquesta zona 
dirigida per X. Carlús.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-07)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

422635,5
y = 4599770,7

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts;  Espai lliure. Zona 
verda

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Fragments  de terrissa, sigil•lata, restes d’un paviment, dolium, tegulae, lloses, maons i  
terrissa romana i algun fragment de ceràmica ibèrica.

Context Sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants com els de Can 
Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres jaciments amb indicis de menor 
rellevància, com els de Can Gambús (JA-03)

Cronologia Ferro-ibèric (indeterminat) i època romana (indeterminat)

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.007.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-07

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic  sector relacionable amb ocupacions similars a jaciments tan importants 
com els de Can Feu i Poble Sec (Sant Quirze del Vallès) i amb altres 
jaciments amb indicis de menor rellevància, com els de Can Gambús

Entorn de protecció L'àrea delimitada com espai de protecció inclou, doncs, els terrenys situats a banda i 
banda de l'antic camí de la serra de Pedralba, entre Can Coniller i els torrents de la Mina i 
de Vallcorba, limitant a migjorn amb l'autopista A-18.

Les qualitats físiques del relleu d'aquesta part de la serra, amb suaus pendents i diversos 
cursos d'aigua, fan que sigui un lloc idoni per l'establiment humà d'èpoques passades
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.                                                     
Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Serra de Pedralba AEA.007.01.BARP

Bibliografia SUBIRANA, R. (1973): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.450. Sabadell, 1996.

Actuacions finca En aquest paratge s'han realitzat prospeccions, no sistemàtiques, que han donat com a 
fruit la localització de troballes aïllades d'època ibèrica i romana. Tot i ser un sector molt 
transformat per infrastructures viàries (A-18,...) encara en alguns punts de conreus i bosc 
s'hi poden preservar restes arqueològiques d'interès. Actualment es poden veure restes, 
en superfície, a l'oest del torrent de la Mina.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-07)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC
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Serrat de Pedralba
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

423494,9
y = 4601571,6

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Serrat de Can Llonch

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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Elements Masia de Can Llong

Context L'expectativa arqueològica del serrat de Can Llong es coneguda des dels anys 60, quan 
R.Subirana recuperà, en el transcurs d'una prospecció, un conjunt de materials d'època 
romana (segles IV-V): ceràmica comuna, terra sigil.lata i material constructiu.

Posteriorment R.Subirana i A.Roig localitzaren una fita. Existeixen fotografies de la 
troballa. També recolliren ossos (no humans) i pedres. El lloc on es realitzà la troballa, es 
desconeix, però podria ser pròxim, per la topografia del terreny, a l'emplaçament actual 
dels dipòsits d'aigua de la companyia CASSA.

Ús actual En desús. Propietat municipal

Cronologia Neolític Final-Bronze; Romà Baix Imperi (284-476); Alt Medieval (S.XI-XII); Edat Moderna 
(S.XVII), Indeterminada

Ús original/altres Edifici residendial plurifamiliar. Activitats agrícoles

Entorn de protecció Aquest espai presenta una doble expectativa. D'una banda es documenten els indicis 
d'època romana, de localització imprecisa, i que podrien situar-se al sector més alt del 
serrat, prop dels dipòsits de CASSA. Per l'altra part, cal considerar la presència de la 
masia de Can Llong que malgrat el seu estat de conservació permet la  lectura 
arqueològica de volums construits i  la possible documentació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.). Aquesta àrea ha sofert unes transformacions 
urbanístiques importants que han comportat la reducció del potencial arqueològic al 
conjunt de la masia, sobre la qual caldria impulsar una actuació arqueològica integral.

 

Estat conservació Dolent;  El conjunt es troba actualment dins una àrea urbana de nova construcció. La 
urbanització dels carrers de l’entorn, a una cota inferior a la natural, han deixat aquest 
conjunt suspès dalt d’un talús.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.05.CA 
Masia Can Llong (ARR.05.01 Masia i 
ARR.05.02 Molí).

Nº reg/cat. AEA.008

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-9

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Masia de Can Llong s.XVI

Entorn de protecció La importància d'aquest espai rau en la documentació de restes d'època romana i en la 
localització de les restes d'una explotació ceramista d'època indeterminada. També 
destaca la masia de Can Llong.
Tot i que l'àrea declarada com espai d'àmplia expectativa arqueològica es troba 
transformada urbanísticament, no es descarta la documentació de restes arqueològiques 
soterrades o emmascarades per l'actual paisatge urbà.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia de Can Rull, ha de permetre  la  lectura arqueològica de 
volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor arqueològic i paleontològic Lectura arqueològica de volums construits i  la possible documentació de 
restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, 
etc.).
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
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Informació històrica Troballes de material dispers de diferents èpoques: romana, moderna i contemporània. 
Materials d’època romana (ss. IV-V): ceràmica comuna, terra sigil•lata i material 
constructiu. Pel voltant de la masia de Can Llong s’han recollit, a nivell superficial, alguns 
fragments de ceràmica i de terrissa d’època moderna i contemporània (ss. XVI - XIX). La 
casa cal datar-la abans del s. XVII, moment en que apareix citada amb el nom de Can 
Serra Espinaguera.

Actuacions finca L’àmbit on actualment s’aixeca el Centre Cívic de Can Llong va ser prospectat i excavat 
l’any 2010, segons font documental: 
- Informe final de la intervenció arqueològica a la masia de Can Llong (Sabadell, Vallès 
Occ.), 17-21 de maig de 2010, elaborat per Arrago SL (José Manuel Vicente Garcia).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-9)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 3.
LOCALITZACIÓ

423494,9
y = 4601571,6

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Serrat de Can Llonch

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Ronda  d'Europa, 522

Classificació SNC (urbà no consolidat)
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Elements Masia de Can Llong                                                                                            Troballes de 
material dispers de diferents èpoques: romana, moderna i contemporània. Materials 
d’època romana (ss. IV-V): ceràmica comuna, terra sigil•lata i material constructiu. Pel 
voltant de la masia de Can Llong s’han recollit, a nivell superficial, alguns fragments de 
ceràmica i de terrissa d’època moderna i contemporània (ss. XVI - XIX). La casa cal datar-
la abans del s. XVII, moment en que apareix citada amb el nom de Can Serra Espinaguera

Context L'expectativa arqueològica del serrat de Can Llong es coneguda des dels anys 60, quan 
R.Subirana recuperà, en el transcurs d'una prospecció, un conjunt de materials d'època 
romana (segles IV-V): ceràmica comuna, terra sigil.lata i material constructiu.

Posteriorment R.Subirana i A.Roig localitzaren una fita. Existeixen fotografies de la 
troballa. També recolliren ossos (no humans) i pedres. El lloc on es realitzà la troballa, es 
desconeix, però podria ser pròxim, per la topografia del terreny, a l'emplaçament actual 
dels dipòsits d'aigua de la companyia CASSA.

Ús actual En desús. Propietat Municipal

Cronologia Neolític Final-Bronze; Romà Baix Imperi (284-476); Alt Medieval (S.XI-XII); Edat Moderna 
(S.XVII), Indeterminada

Ús original/altres Edifici residencial plurifamiliar-activitat agrícola

Entorn de protecció Aquest espai presenta una doble expectativa. D'una banda es documenten els indicis 
d'època romana, de localització imprecisa, i que podrien situar-se al sector més alt del 
serrat, prop dels dipòsits de CASSA. Per l'altra part, cal considerar la presència de la 
masia de Can Llong que malgrat el seu estat de conservació permet la  lectura 
arqueològica de volums construits i  la possible documentació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.). Aquesta àrea ha sofert unes transformacions 
urbanístiques importants que han comportat la reducció del potencial arqueològic al 
conjunt de la masia, sobre la qual caldria impulsar una actuació arqueològica integral.

 

Estat conservació Dolent;  El conjunt es troba actualment dins una àrea urbana de nova construcció. La 
urbanització dels carrers de l’entorn, a una cota inferior a la natural, han deixat aquest 
conjunt suspès dalt d’un talús.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS; AEA.008

Nº reg/cat. AEA.008.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-07

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric Masia de Can Llong s.XVI

Entorn de protecció La importància d'aquest espai rau en la documentació de restes d'època romana i en la 
localització de les restes d'una explotació ceramista d'època indeterminada. També 
destaca la masia de Can Llong
Tot i que l'àrea declarada com espai d'àmplia expectativa arqueològica es troba 
transformada urbanísticament, no es descarta la documentació de restes arqueològiques 
soterrades o emmascarades per l'actual paisatge urbà.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia de Can Llong ha de permetre la lectura arqueològica de 
volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor arqueològic i paleontològic Lectura arqueològica de volums construits i  la possible documentació de 
restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, 
etc.).
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Observacions L'expectativa arqueològica del serrat de Can Llong es coneguda des dels anys 60, quan 
R.Subirana recuperà, en el transcurs d'una prospecció, un conjunt de materials d'època 
romana (segles IV-V): ceràmica comuna, terra sigil.lata i material constructiu.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

SUBIRANA, R. (1975): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg.486. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.679. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1971): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.911. Sabadell, 1996.                                                                                    
Masia de Can Llonch. Sabadell. Autor:Canyameres Ramoneda, Esteve i Masagué i Torné, 
Josep M..

M.H.S. (1998): Can Llong. Informe sobre l’expectativa arqueològica del sector. Sabadell, 
25 de maig de 1998.

Informació històrica Masia de Can Llong o Can Llonch: pertanyia a l’antic terme de Sant Julià d’Altura. Els 
primers esments que es coneixen fan menció a persones amb el cognom "Llonch", i daten 
del s. XVI les més antigues. La primera cita és del s. XVI (concretament de l'any 1568), en 
un pergamí de l’arxiu parroquial de Sant Julià d’Altura. L’any 1644 torna a ser citada la 
casa en un document que fa referència a una reunió de terratinents de la zona. D’aquest 
mateix s. XVII, disposem d’una de les referències més precises del lloc de Can Llong, on 
es fa referència  a la seva localització.

Informacions recollides de l’Arxiu Històric de Sabadell i proporcionades per Ll.Fernàndez, 
col•laborador del Museu d’Història de Sabadell).

Actuacions finca L’àmbit on actualment s’aixeca el Centre Cívic de Can Llong va ser prospectat i excavat 
l’any 2010, segons font documental: 
- Informe final de la intervenció arqueològica a la masia de Can Llong (Sabadell, Vallès 
Occ.), 17-21 de maig de 2010, elaborat per Arrago SL (José Manuel Vicente Garcia).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Posteriorment R.Subirana i A.Roig localitzaren una fita. Existeixen fotografies de la 
troballa. També recolliren ossos (no humans) i pedres. El lloc on es realitzà la troballa, es 
desconeix, però podria ser pròxim, per la topografia del terreny, a l'emplaçament actual 
dels dipòsits d'aigua de la companyia CASSA.

Topogràficament l'espai protegit gaudeix d'unes característiques físiques i orogràfiques 
idònies per la ubicació d'una vil.la romana o d'infrastructures d'època antiga. S'exclouen 
d'aquesta àrea d'expectativa, els espais edificats de la companyia CASSA.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-07)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Masia de Can Llong
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Indret 4.
LOCALITZACIÓ

423970,00
y = 4600494,74

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Serrat de Can Rull

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.09

Avinguda  de Lluís Companys, 81

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Masia de Can Rull

Context Aquest espai, localitzat en plena zona urbana, té una àmplia expectativa arqueològica en 
relació amb el seu entorn immediat: la masia de Can Rull. No es pot descartar, en algun 
punt de l'entorn, la presència de restes romanes, conservades al subsòl.

Ús actual En desús. Propietat Municipal.

Cronologia Baixa Edat Mitjana (s.XIII-XV)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció La importància d'aquest espai rau en la documentació de restes d'època romana i en la 
localització de les restes d'una explotació ceramista d'època indeterminada. També 
destaca la masia de Can Rull.
Tot i que l'àrea declarada com espai d'àmplia expectativa arqueològica es troba 
transformada urbanísticament, no es descarta la documentació de restes arqueològiques 
soterrades o emmascarades per l'actual paisatge urbà.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.09/EA Can 
Rull.

Nº reg/cat. AEA.009

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-10

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Masia del segle XIV-XV

Entorn de la massia possibles restes romanes i medievals

Les dependències de la masía

Entorn de protecció Aquest espai, localitzat en plena zona urbana, té una àmplia expectativa arqueològica en 
relació amb el seu entorn immediat: la masia de Can Rull. No es pot descartar, en algun 
punt de l'entorn, la presència de restes romanes, conservades al subsòl.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.
4- La presència de la masia de Can Rull, ha de permetre  la  lectura arqueològica de 
volums construits i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions A l’any 2001 es va dur a terme una intervenció arqueológica a la masia de Can Rull.  En 
aquesta intervenció es van realitzar 5 rases en la zona del pati, i 6 sondejos en diferents 
dependències de la masia. Pel que fa referencia a la zona del pati, no es va obtener cap 
resultat arquelògic, per la qual cosa es considera que mai va estar utilitzat com a zona 
d’habitació. Pel que fa a l’interior de la masia, es van practicar 2 sondejos al cos principal, 
1 sondeig al celler superior, un altre al cos nord de la casa, un altre a la part ponent de 
l’àmbit on es localitzava el forn, i per últim, un sisè sondeig al celler inferior. A més a més 
es van practicar diferents cales en parets de la masia per tal de poder realitzar l’estudi 
històric-arquitectònic. Com a resultats arqueològics, cal remarca, la documentació en el 
sondeig 4 (cos nord de la casa) d’una sitja que presentava material ceràmic del segle XIV.

Bibliografia   SUBIRANA, R.197 Obra Sabadellenca, 1953-1978. Edició d'Homenatge,

Informació històrica Aquesta masia era una de les més importants de Sabadell, dada que es dedueix per les 
seves  extenses propietats, està documentat que el 1689 la seva extensió arribava fins el 
Resposador (actualment c. de Garcilaso amb Coromines). L'edifici ha sofert una evolució 
toponímica: en un inici es coneixia amb el nom de Mas d'en Torrella;  es digué Can Julià 
Ferrer; i ja per últim, en el s. XVII es coneixia amb el topònim actual, Can Rull.

Actuacions finca SUBIRANAS, C. (2001) Memòria de la intervenció arqueológica Masia de Can Rull 
(Sabadell, Vallès Occidental). Memòria del Servei d’Arquelogia de la Generalitat de 
Catalunya. Nº 3252

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-10)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Imatge històrica

Can Rull
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Indret 7.
LOCALITZACIÓ

424415,00
y = 4599050,73

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Castell de Can Feu

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Colombia, 1-21

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Castell de Can Feu

Context Aquest espai està vinculat a la troballa d'un forn d'època ibèrica. La descoberta es realitzà 
en una parcel.la no urbanitzada del castell de Can Feu, en el límit entre Sabadell i Sant 
Quirze del Vallès. Aquesta troballa és molt a prop del jaciment romà del Serrat de Can Feu 
(Sant Quirze del Vallès). Els indicis detectats per V.Renom i la proximitat a una vil.la 
romana fa que  aquest EEA esdevingui un espai d'àmplia expectativa arqueológica. Els 
terrenys també poden amagar restes d'un antic hàbitat rural d'època medieval. Cal 
recordar que les referències documentals d'aquest indret es remeten al s.XII, com a Mas 
de Sobarber.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Ibero-romà (200aC.-27aC); Alt Medieval (s.VIII-XIII)

Ús original/altres Residencial aïllat - activitat agrícola

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou el castell de Can Feu i els terrenys emplaçats entre aquest i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La proximitat amb el jaciment de la Bòbila 
Madurell tampoc fa descartar la documentació de restes d'època prehistòrica.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Arquitectura Residencial Rural / Agrícola (Ru)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.07.EA 
Castell de Can Feu.

Nº reg/cat. AEA.010

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-11

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Història del Castell de Can Feu

Aquest espai està vinculat a la troballa d'un forn d'època ibérica en una 
parcel.la no urbanitzada del castell de Can Feu, en el límit entre Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès.

Estudi volumètric i subsòl de les dependències

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou el castell de Can Feu i els terrenys emplaçats entre aquest i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La proximitat amb el jaciment de la Bòbila 
Madurell tampoc fa descartar la documentació de restes d'època prehistòrica.

Els terrenys també poden amagar restes d'un antic hàbitat rural d'època medieval. Cal 
recordar que les referències documentals d'aquest indret es remeten al s.XII, com a Mas 
de Sobarber
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i 
prospecció.                                                                             4- La presència de l'anomenat 
castell de Can Feu, ha de permetre la lectura arqueològica de volums construïts i la 
documentació de reses al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.)

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En el 2008 es va obrir una fossa rectangular de 12 x 8 metres i 3,5m de fondària per a la 
col.locació d'un dipòsit de recollida d'aigües pluvials. Els resultats de la intervenció van ser 
negatius a nivell arqueològic però es va documentar una estructura de mina d'aigua 
datable dins del segles XIX - XX.
Durant l'any 2009, es va dur a terme una intervenció arqueològica amb motiu del projecte 
de restauració i consolidació del conjunt, consistent en l'excavació de 8 sondejos a 
l'interior de l'edifici. Els resultats obtinguts van permetre establir una primera dinàmica 
històrica i evolutiva del conjunt, en tres fases: 
Fase I: Edifici fortificat d'època medieval (s. XII-XIII al XV).  Partir d’unes restes parcials es 
va poder definir  una  edificació de planta rectangular de tipus fortificat amb un fossat 
defensiu que rodejava, pels cantons nord i sud, aquest edifici. D'aquest, es va localitzar 
alguns trams de mur, fets de pedra i morter, d'una amplada considerable i dos trams de 
fossat associats, de dos metres de fondària.  Aquesta construcció correspondria a una 
masia o domus fortificada, amb una torre defensiva datada, a partir del material 

Bibliografia CASTELLS, A. (1961) L'art sabadellenc. Assaig de biografia local .  Ed. Riutort.pp. 296-299
GRAU, A. (1985) Sabadell abans i ara. Pp. 55-56. Ed. La Caixa
Bachillerato obrero; Normas. Autor:Ministerio de Institución Pública.

Informació històrica Castell aixecat aprofitant les restes d'una antiga masia. Sembla ser que part de
les restes corresponen a la Masia Sobarber, de la qual se'n tenen dades des del
1055. Aquesta masia també es coneix amb el nom de Casa Cremada, arran d'un
incendi.                                                                                                                                      
         El conjunt actual, flanquejat per un mur, està format per l’edifici principal amb un pati 
d’armes, la muralla i les seves torres, l’ermita i el paller. L’edifici principal, de planta 
rectangular, s'organitza en planta baixa, planta pis i golfes i presenta tres torretes i una 
torre mestra.
Aquesta hisenda que s'estenia pels termes de Jonqueres i Sant Julià d'Altura fou
adquirida i rehabilitada pels Feu durant el s. XV. Més endavant, la masia canvià
de propietaris, passant a mans de la familia Olzina, la qual obtingué el privilegi de
noblesa l'1 de febrer de 1513 a mans del rei Ferran II. El primer document
conegut que relaciona a aquesta familia amb la finca data de finals del s. XVIII.
La masia estava basicament dedicada a la producció de gra.
El conjunt arquitectònic, tal com ha arribat fins a nosaltres, segons A. Castells,
fou iniciat l'any 1816 i no fou enllestit fins començaments dels s. XX. Aquest
castell deu la seva construcció a una juguesca entre tres cosins, Josep Nicolau
d'Olzina, Ignasi de Puig i el marquès de Montsolís, aquests varen apostar sobre
qui dels tres construiria el castell més important des del punt de vista plàstic i
funcional. El guanyador d'aquesta juguesca fou el marquès de Montsolís amb un
castell construït a Sant Hilari Sacalm.
Aquest conjunt estava voltat d'un extens parc amb estàtues de Zeus, Vulcà,
Minerva i Apol.lo.
L’any 1937 s’utilitzà com a residència d’estudiants de l’Institut Obrer
d’Ensenyament, creat a Sabadell el 10 de març de 1937.

Actuacions finca ROIG BUXÓ, J.: "Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica al Castell 
de Can Feu - C/ Colombia, 21 (Sabadell, Vallès Occ.)". Any: 2008. Núm. Memòria: 9618.
ROIG DEULOFEU, A.; ROIG BUXÓ, J.: : Informe. Estudi Patrimonial del Castell de Can 
Feu (Sabadell, Vallès Occidental), 2009. Arxiu: Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la 
DGPC

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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arqueològic, entre els segles XII i XIII. A l'interior s'hi varen documentar quatre sitges 
d'emmagatzematge de cereal que varen funcionar fins el s. XV. 
Fase II: Masia d'època Moderna (s. XVI al XVIII). Entre els segles XV i XVI, es va perdre la 
funció original de la masia propiciant la construcció d'una nova, a sobre l'anterior, 
dedicada a l'explotació agrícola. Per aquest motiu es varen desmuntar les antigues parets 
i es va reorganitzar l'espai per tal de destinar-lo a aquesta activitat. En la intervenció 
arqueológica es va localitzar diverses estances dividides en tres murs mitgers i un gran 
celler, configurant una planta rectangular en tres naus. En un primer moment (s.XVI-XVII) 
es va detectar una coberta a dues vessants de pendents nord-sud, a la façana de migdia. 
En un segon moment (s.XVII-XVIII) es reestructurà l'edifici i les cobertes canviant la seva 
orientació d'est a oest. D'altra banda, també es va documentar les restes de diversos 
àmbits atribuïbles a cuines i una llar de foc, l'articulació de les cobertes i diversos forjats, 
així com una galeria subterrània de 20 metres de llargada, ja coneguda d'antic. 
Fase III: Reforma i conversió en Castell Neoromàntic (s. XIX-XX). Durant el segle XIX es 
varen portar a terme una sèrie de reformes, sobre la masia, d'estil romàntic amb 
elements  arquitectònics de tipus historicista: torres, torretes, grans finestrals, portalades, 
elements heràldics, entre d'altres. Es va modificar, principalment, els espais funcionals, 
habitacionals i la fesomia externa, amagant l'antiga estructura que es va mantenir en gran 
mesura, a excepció de la façana principal del cantó de migdia, que es va desmuntar per 
complet. Al seu lloc, es va  construir una nova façana amb tres grans portalades i 
finestrals d'estil senyorial

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-11)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
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Indret 7.
LOCALITZACIÓ

424415,00
y = 4599050,73

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.07

Carrer  de Colombia, 1-21

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Castell de Can Feu

Context Aquest espai està vinculat a la troballa d'un forn d'època ibèrica. La descoberta es realitzà 
en una parcel.la no urbanitzada del castell de Can Feu, en el límit entre Sabadell i Sant 
Quirze del Vallès. Aquesta troballa és molt a prop del jaciment romà del Serrat de Can Feu 
(Sant Quirze del Vallès). Els indicis detectats per V.Renom i la proximitat a una vil.la 
romana fa que  aquest EEA esdevingui un espai d'àmplia expectativa arqueológica. Els 
terrenys també poden amagar restes d'un antic hàbitat rural d'època medieval. Cal 
recordar que les referències documentals d'aquest indret es remeten al s.XII, com a Mas 
de Sobarber.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Ibero-romà (200aC.-27aC); Alt Medieval (s.VIII-XIII)

Ús original/altres Residencial aïllat - activitat agrícola

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou el castell de Can Feu i els terrenys emplaçats entre aquest i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La proximitat amb el jaciment de la Bòbila 
Madurell tampoc fa descartar la documentació de restes d'època prehistòrica.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.07.EA 
Castell de Can Feu.

Nº reg/cat. EAE.010.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-11

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Història del Castell de Can Feu

Aquest espai està vinculat a la troballa d'un forn d'època ibérica en una 
parcel.la no urbanitzada del castell de Can Feu, en el límit entre Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès.

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou el castell de Can Feu i els terrenys emplaçats entre aquest i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La proximitat amb el jaciment de la Bòbila 
Madurell tampoc fa descartar la documentació de restes d'època prehistòrica.

Els terrenys també poden amagar restes d'un antic hàbitat rural d'època medieval. Cal 
recordar que les referències documentals d'aquest indret es remeten al s.XII, com a Mas 
de Sobarber
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i 
prospecció.                                                                             4- La presència de l'anomenat 
castell de Can Feu, ha de permetre la lectura arqueològica de volums construïts i la 
documentació de reses al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.)

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En el 2008 es va obrir una fossa rectangular de 12 x 8 metres i 3,5m de fondària per a la 
col.locació d'un dipòsit de recollida d'aigües pluvials. Els resultats de la intervenció van ser 
negatius a nivell arqueològic però es va documentar una estructura de mina d'aigua 
datable dins del segles XIX - XX.
Durant l'any 2009, es va dur a terme una intervenció arqueològica amb motiu del projecte 
de restauració i consolidació del conjunt, consistent en l'excavació de 8 sondejos a 
l'interior de l'edifici. Els resultats obtinguts van permetre establir una primera dinàmica 
històrica i evolutiva del conjunt, en tres fases: 
Fase I: Edifici fortificat d'època medieval (s. XII-XIII al XV).  Partir d’unes restes parcials es 
va poder definir  una  edificació de planta rectangular de tipus fortificat amb un fossat 
defensiu que rodejava, pels cantons nord i sud, aquest edifici. D'aquest, es va localitzar 
alguns trams de mur, fets de pedra i morter, d'una amplada considerable i dos trams de 
fossat associats, de dos metres de fondària.  Aquesta construcció correspondria a una 
masia o domus fortificada, amb una torre defensiva datada, a partir del material 
arqueològic, entre els segles XII i XIII. A l'interior s'hi varen documentar quatre sitges 
d'emmagatzematge de cereal que varen funcionar fins el s. XV. 
Fase II: Masia d'època Moderna (s. XVI al XVIII). Entre els segles XV i XVI, es va perdre la 
funció original de la masia propiciant la construcció d'una nova, a sobre l'anterior, 

Bibliografia CASTELLS, A. (1961) L'art sabadellenc. Assaig de biografia local .  Ed. Riutort.pp. 296-299
GRAU, A. (1985) Sabadell abans i ara. Pp. 55-56. Ed. La Caixa
Bachillerato obrero; Normas. Autor:Ministerio de Institución Pública.

Informació històrica Castell aixecat aprofitant les restes d'una antiga masia. Sembla ser que part de
les restes corresponen a la Masia Sobarber, de la qual se'n tenen dades des del
1055. Aquesta masia també es coneix amb el nom de Casa Cremada, arran d'un
incendi.                                                                                                                                      
         El conjunt actual, flanquejat per un mur, està format per l’edifici principal amb un pati 
d’armes, la muralla i les seves torres, l’ermita i el paller. L’edifici principal, de planta 
rectangular, s'organitza en planta baixa, planta pis i golfes i presenta tres torretes i una 
torre mestra.
Aquesta hisenda que s'estenia pels termes de Jonqueres i Sant Julià d'Altura fou
adquirida i rehabilitada pels Feu durant el s. XV. Més endavant, la masia canvià
de propietaris, passant a mans de la familia Olzina, la qual obtingué el privilegi de
noblesa l'1 de febrer de 1513 a mans del rei Ferran II. El primer document
conegut que relaciona a aquesta familia amb la finca data de finals del s. XVIII.
La masia estava basicament dedicada a la producció de gra.
El conjunt arquitectònic, tal com ha arribat fins a nosaltres, segons A. Castells,
fou iniciat l'any 1816 i no fou enllestit fins començaments dels s. XX. Aquest
castell deu la seva construcció a una juguesca entre tres cosins, Josep Nicolau
d'Olzina, Ignasi de Puig i el marquès de Montsolís, aquests varen apostar sobre
qui dels tres construiria el castell més important des del punt de vista plàstic i
funcional. El guanyador d'aquesta juguesca fou el marquès de Montsolís amb un
castell construït a Sant Hilari Sacalm.
Aquest conjunt estava voltat d'un extens parc amb estàtues de Zeus, Vulcà,
Minerva i Apol.lo.
L’any 1937 s’utilitzà com a residència d’estudiants de l’Institut Obrer
d’Ensenyament, creat a Sabadell el 10 de març de 1937.

Actuacions finca ROIG BUXÓ, J.: "Informe tècnic final i memòria de la intervenció arqueològica al Castell 
de Can Feu - C/ Colombia, 21 (Sabadell, Vallès Occ.)". Any: 2008. Núm. Memòria: 9618.
ROIG DEULOFEU, A.; ROIG BUXÓ, J.: : Informe. Estudi Patrimonial del Castell de Can 
Feu (Sabadell, Vallès Occidental), 2009. Arxiu: Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la 
DGPC

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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dedicada a l'explotació agrícola. Per aquest motiu es varen desmuntar les antigues parets 
i es va reorganitzar l'espai per tal de destinar-lo a aquesta activitat. En la intervenció 
arqueológica es va localitzar diverses estances dividides en tres murs mitgers i un gran 
celler, configurant una planta rectangular en tres naus. En un primer moment (s.XVI-XVII) 
es va detectar una coberta a dues vessants de pendents nord-sud, a la façana de migdia. 
En un segon moment (s.XVII-XVIII) es reestructurà l'edifici i les cobertes canviant la seva 
orientació d'est a oest. D'altra banda, també es va documentar les restes de diversos 
àmbits atribuïbles a cuines i una llar de foc, l'articulació de les cobertes i diversos forjats, 
així com una galeria subterrània de 20 metres de llargada, ja coneguda d'antic. 
Fase III: Reforma i conversió en Castell Neoromàntic (s. XIX-XX). Durant el segle XIX es 
varen portar a terme una sèrie de reformes, sobre la masia, d'estil romàntic amb 
elements  arquitectònics de tipus historicista: torres, torretes, grans finestrals, portalades, 
elements heràldics, entre d'altres. Es va modificar, principalment, els espais funcionals, 
habitacionals i la fesomia externa, amagant l'antiga estructura que es va mantenir en gran 
mesura, a excepció de la façana principal del cantó de migdia, que es va desmuntar per 
complet. Al seu lloc, es va  construir una nova façana amb tres grans portalades i 
finestrals d'estil senyorial

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-11)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Localització Context
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Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context La troballa es realitzà en una parcel.la no urbanitzada del Castell de Can Feu, al límit entre 
Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

Cronologia Ferro-ibèric (indeterminat)

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics ARR.07.EA Castell de 
Can Feu.

Nº reg/cat. AEA.010.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA.11

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Història del Castell de Can Feu

Aquest espai està vinculat a la troballa d'un forn d'època ibérica en una 
parcel.la no urbanitzada del castell de Can Feu, en el límit entre Sabadell i 
Sant Quirze del Vallès.

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou el castell de Can Feu i els terrenys emplaçats entre aquest i el 
terme municipal de Sant Quirze del Vallès. La proximitat amb el jaciment de la Bòbila 
Madurell tampoc fa descartar la documentació de restes d'època prehistòrica.

Els terrenys també poden amagar restes d'un antic hàbitat rural d'època medieval. Cal 
recordar que les referències documentals d'aquest indret es remeten al s.XII, com a Mas 
de Sobarber
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Observacions Notícia aportada per A. Roig dins del Mapa Arqueològic de Sabadell. Sembla que va ser 

Actuacions finca Dues recerques arqueològiques documentades promogudes pel Museu d'Història de 
Sabadell; una dirigida per  V. Renom i l'altra per R. Subirana - J. Roig

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i 
prospecció.                                                                             4- La presència de l'anomenat 
castell de Can Feu, ha de permetre la lectura arqueològica de volums construïts i la 
documentació de reses al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.)

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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descobert per V. Renom, el qual situa el forn en època ibèrica. Posteriorment R. Subirana 
i J. Roig van visitar el lloc, però no van poder localitzar-lo.  Notícia oral aportada per A. 
Roig. 

A l’Arxiu Històric de Sabadell hi ha una fotografia antiga del lloc de la troballa, procedent 
del fons Casañas.                                                                                                                    
Sector recentment urbanitzat –instal•lació d’un col•lector- i amb baixa expectativa 
arqueològica.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA.11)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 9.
LOCALITZACIÓ

424945,00
y = 4599062,78

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Carrer Permanyer - Can Marcet - Carrer Jacint Verdaguer - Fàbrica Marcet

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Jacint Verdaguer
Carrer  Pau Claris

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic;  Equipaments
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Elements - Can Marcet
- Ctra. de Molins de Rei
- Solar de Can Planas

Context Situat en plena zona urbana, i després de les diferents intervencions arqueològiques que 
s'hi han efectuat, aquest espai  presenta una mínima expectativa arqueològica. Encara 
poden aparèixer, en punts no afectats per la urbanització, indicis prehistòrics, encara que 
són més probables les troballes relacionades amb la implantació industrial del sector. Al 
sector de l'antic solar de Can Planas (avui CEIP-Teresa Claramunt), es conserva, 
soterrada, consolidada i intacta, una caldera de vapor de finals del segle XIX (pertanyent 
al Vapor tèxtil de Cal Marcet).

Ús actual Equipaments socials

Cronologia Edat Moderna: s.XV-XVIII

Entorn de protecció En el sector de l'antic solar de Can Planas (avui CEIP-Teresa Claramunt) es conserva 
soterrada, consolidada i intacta, una caldera de vapor de finals del segle XIX (pertanyent 
al vapor tèxtil de Cal Marcet) que haurà de ser conservada.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.011

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-12

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Elements relacionats amb l'antic Vapor tèxtil Can Marcet

Possibles restes industrials i anteriors

Entorn de protecció Encara poden aparèixer, en punts no afectats per la urbanització, indicis prehistòrics, 
encara que són més probables les troballes relacionades amb la implantació industrial del 
sector. Al sector de l'antic solar de Can Planas (avui CEIP-Teresa Claramunt), es 
conserva, soterrada, consolidada i intacta, una caldera de vapor de finals del segle XIX 
(pertanyent al Vapor tèxtil de Cal Marcet)
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Entre finals del 1997 i principis del 1998 es realitzà un seguiment arqueològic dels 
rebaixos que s'efectuaren en aquesta zona. La intervenció arqueològica va permetre 
documentar la caldera de vapor i diferents estructures annexes pertanyents a l'antic Vapor 
Marcet, establert en aquest lloc el 1884. Entre les diferents estructures annexes a la 
caldera es trobaren diferents paviments i parets, restes del fumeral, condensador, graelles 
i cendrer, la base de la xemeneia, un magatzem i dos pous.
A més a més, unes obres al carrer Permanyer, cantonada amb la carretera de Molins de 
Rei, van posar al descobert les restes de dues sitges circulars d'uns 70 cm per 80 cm 
plens de pedres i fragments ceràmics i cendres. Segons Marcet i Petit podrien 
correspondre a un jaciment habitacional a l'aire lliure del Bronze Final. Encara que s'ha 
anomenat a aquest jaciment de Can Marcet cal senyalar que en realitat les sitges 
corresponen a la zona de Can Planes, concretament a la zona de les quadres.

Bibliografia   ROIG, A. Mapa arqueològic de Sabadell

Actuacions finca Excavacions al Ceip Teresa Claramunt i al carrer Permanyer cantonada amb Carretera de 
Molins de Rei

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-12)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Can Marcet- Can Planas
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Can Marcet
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Indret 9.
LOCALITZACIÓ

425120
y = 4599360

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Carrer Permanyer - Can Marcet - Carrer Jacint Verdaguer - Fàbrica Marcet

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.064

Carrer  Jacint Verdaguer
Carrer  Pau Claris

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Context Fosses d’emmagatzematge de morfologia circular reomplertes de pedres "importades", 
cendres i fragments de ceràmica de l’edat del bronze. R.Marcet i M.A.Petit classifiquen el 
jaciment com estació habitacional a l’aire lliure del bronze final.

Cronologia Bronze final

 

Estat conservació Dolent;  Encara que l’expectativa de localitzar-hi restes es força baixa, per tractar-se d’un 
sector plenament rebaixat, en alguns punts de via pública i àmbits industrials sense 
edificar s’hi poden preservar encara restes d’interès.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.011.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-12

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Elements relacionats amb l'antic Vapor tèxtil Can Marcet

Possibles restes industrials i anteriors

Entorn de protecció Encara poden aparèixer, en punts no afectats per la urbanització, indicis prehistòrics, 
encara que són més probables les troballes relacionades amb la implantació industrial del 
sector. Al sector de l'antic solar de Can Planas (avui CEIP-Teresa Claramunt), es 
conserva, soterrada, consolidada i intacta, una caldera de vapor de finals del segle XIX 
(pertanyent al Vapor tèxtil de Cal Marcet)
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d'habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg. 115, fig.7 
núm.22.

RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, vol. 
I, abril de 1931, còpia inèdita mecanografiada.

JUAN-MUNS, N. (1995): Memòria sobre el seguiment arqueològic dels rebaixos efectuats 
al solar de la carretera de Molins de Rei (entre els carrers de Reina Elionor, Pau Claris i 
Jacint Verdaguer), Sabadell, Vallès Occidental. Març de 1995, plànol núm.2 Memòria 
entregada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions finca El 1931 el Museu d'Història de Sabadell promou una campanya arqueològica fruit de unes 
obres en el carrer lateral a les quadres de Can Planas, que va ser dirigida per V. Renom.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-12)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Can Marcet Can Marcet- Can Planas

Can Marcet- Can Planas
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Indret 9.
LOCALITZACIÓ

424967,38
y = 4599102.18

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms CEIP-Teresa Claramunt

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera   Molins de Rei, 101

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Context Entre finals del 1997 i principis del 1998 es realitzà un seguiment arqueològic dels 
rebaixos que s'efectuaren en aquesta zona. La intervenció arqueològica va permetre 
documentar la caldera de vapor i diferents estructures annexes pertanyents a l'antic Vapor 
Marcet, establert en aquest lloc el 1884. Entre les diferents estructures annexes a la 
caldera es trobaren diferents paviments i parets, restes del fumeral, condensador, graelles 
i cendrer, la base de la xemeneia, un magatzem i dos pous.

Cronologia Des de Modern (1453 / 1789)

Ús original/altres Lloc o centre de producció i explotació factoria

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.011.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-12

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Elements relacionats amb l'antic Vapor tèxtil Can Marcet

Possibles restes industrials i anteriors

Entorn de protecció Encara poden aparèixer, en punts no afectats per la urbanització, indicis prehistòrics, 
encara que són més probables les troballes relacionades amb la implantació industrial del 
sector. Al sector de l'antic solar de Can Planas (avui CEIP-Teresa Claramunt), es 
conserva, soterrada, consolidada i intacta, una caldera de vapor de finals del segle XIX 
(pertanyent al Vapor tèxtil de Cal Marcet)
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Actuacions finca  1997Control
 1998Control
 1998Control

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-12)

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot sector delimitat.                                                3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: documentació, control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Can Planas

Can Planas
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Can Planas

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Llobet AEA.012.BARP

Indret 9.
LOCALITZACIÓ

424621,6
y = 4598500,0

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Llobet del Pla (segons arxiu d'E.Canyameres).

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.26 JP-

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.2 / Zona industrial d’eixample 
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Elements Masia de Can Llobet i entorn

Context Aquest espai es localitza en un sector marginal de l'àrea industrial de Can Torres i Can 
Llobet.Es situa fora de la trama urbana de la ciutat, en un entorn amb activitat industrial, 
dins el polígon industrial de Can Feu, totalment envoltada de valles publicitàries. 
Curiosament, part del conjunt pertany al terme municipal de Sant Quirze del Vallès.

Ús actual Unihabitatge agrícola i ramader.

Cronologia Edat medieval Baixa edat mitjana (1230-1492). Edat Moderna (S.XIV-XVII)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar – activitat agrària.

Entorn de protecció En concret es protegeix l'edifici de la masia i el seu entorn, del qual se'n tenen poques 
referències documentals i les que es tenen, ens remeten als segles XIV i XVII (pertanyia al 
terme de Sant Quirze del Vallès). Els sectors d'hàbitat rural amb la presència 
d'edificacions tipus masia presenten una doble expectativa arqueològica: la  lectura 
arqueològica de volums construits i  la possible documentació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.)

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.26.EA Can 
Llobet.

Nº reg/cat. AEA.012

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-13

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Les constrcuccions originals i històriques de la masia

Remocions del subsòl de les dependències de la masia, estudi volumètric i 
subsòl de l'entorn inmediat

Entorn de protecció Pel seu valor històric i arqueològic, testimoni de l'activitat històrica rural en un sector 
plenament urbanitzat de Sabadell,  es proposa la protecció documental de l'edifici de la 
masia així com  el seu entorn més immediat.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat  en el sector.                  2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior 
acció.                                                                                                                                         
           S'exclouen de l'espai de protecció els àmbits edificats rectentment.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Dades procedents dels arxius d’E.Canyameres i de J. Alsina.

En un document de la Cúria, del 1615, es cita el Mas Llobet. Pertanyia a la parròquia de 
Sant Quirze del Vallès i era pertinença del Mas Marcet (després Can Torres del Pla).

Informació històrica  Poques referències documentals i les que es tenen, ens remeten als segles XIV i XVII 
(pertanyia al terme de Sant Quirze del 
Vallès).                                                                             La masia de Can Llobet, datada 
entre els ss.XIV-XVII, es troba situada en un sector marginal de Sabadell, al mig del sector 
industrial de Can Torres i Can Llobet. L'edificació ha sofert certes transformacions que no 
semblen haver malmès l'estructura original.

Actuacions finca No es té constància de que se n'hagin fet

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-13)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Can LlobetEntorn
Vila, Norbert
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Can Llobet Can Llobet
Vila, NorbertVila, Norbert

Can Llobet
Vila, Norbert
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Indret 16.
LOCALITZACIÓ

425309,00
y = 4597061,74

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Camp d'Aviació
Can Diviu
Can Diviu - Torre Gorina
Arsenal i polvorí de l’Aeroport de Sabadell

Context Aquest espai contempla una expectativa arqueològica diversa. En primer lloc, a l'interior i 
part exterior de l'església de Sant Pau de Riu-sec s'hi conserven restes arqueològiques 
consolidades, a banda de l'expectativa que, en punts no excavats del seu entorn, s'hi 
preservin altres restes. En segon lloc, pel que fa a l'àrea del camp d'aviació, els indicis de 
restes prehistòriques i romanes fan pensar en la possibilitat que s'hi preservin restes al 
subsòl, donat que la incidència urbanística del sector és relativa. Per una altra banda,  
l'edifici de la Torre Gorina, d'estil modernista, s'assenta sobre l'antic emplaçament de Can 
Diviu (esmentada al segle XV com a Mas Bonet).

Ús actual Aeroport

Cronologia Època Neolític Mig (3500-2500 a.C); Època del Bronze Antic (1800-1500 a.C) Alt Imperi 
Romà (s.I-II) Baix Imperi Romà (s.III-V); Època Alt Medieval (s. V-VIII)

Entorn de protecció L'EEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que porta 
a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.
Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.                                                                            3- L'església de 
Sant Pau de Riu-sec i els seus contorns, on existeix la possibilitat de realitzar troballes 
d'època romana i medieval.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació, lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.24.EA 
Masia de Sant Pau; AR.12.CA 
Església Sant Pau (AR.12.01 
Església i AR.12.02 Rectoria); 
ARU/A.04.CA Can Diviu 
(ARU/A.04.01 Torre i ARU/A.04.02 
Molí).

Nº reg/cat. AEA.013

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-14
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Restes associades a les antigues masies, arenal i polvorí de l'Aeroport de 
Sabadell

Estudi de les possiboles restes en el subsòl sobre l'ocupació del territori

Estudi volumètric de les diverses instal·lacions

Entorn de protecció La ZEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que 
porta a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.

Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia RENOM, V (1947). Diari d'excavació. Museu d'Història de Sabadell
  SERRA RÀFOLS, J. de C(1947)Museu de la Ciutat de 

Sabadell                                             Materials fons MHS.

SARDÀ, J. i RIUS, A. (1867): Guía histórica, estadística y geográfica de Sabadell. 

Informació històrica Entre els anys 1936 i 1937, a l’aeròdrom de Sabadell, inaugurat l’any 1934 sota l’empara 
de l’Ajuntament de la Segona República,
s’hi va excavar un arsenal i polvorí que es troba localitzat a la part baixa del talús oest de 
l’aeroport de Sabadell, just en els terrenys
on avui s’aixequen les instal lacions del Club de Tir Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o de rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli:                                                  
1- Lectura arqueològica dels diferents volums construïts conservats.                                  
2- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres o remoció que afecti al subsòl de 
la casa i les seves immediacions.                                                                                           
3- Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   Aquests 
estudis arqueològics han de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i 
d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de 
Sabadell.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell. Establecimiento tipográfico de M.Torner, pàgs.177-179.

VILARRÚBIAS, P. (1891): Visitas a la Santísima Virgen en sus títulos de Gracia, fuente de 
la Salut y Riu-sec. Barcelona, pàgs.44-50.

CARRERAS, M. (1932): Elements d’història de Sabadell, edicions de la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Edició facsímil, abril de 1989, Ajuntament de 
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grup de col•laboradors del MHS; aquests continuaren les investigacions de mossèn Enric 
Díaz. Aquest darrer havia treballat en la neteja del temple i en els primers intents de 
restauració de l’església. Mossèn Enric descobrí entre d’altres troballes: dos paviments de 
rajoles, un paviment de picadís que suposà d’època visigòtica, dos enterraments infantils, 
un portal de dos arcs a la paret nord i unes finestres a la paret sud. Recuperà diversos 
fragments de vidre i ceràmica indeterminada.
Entre setembre de 1970 i gener de 1971, sota la direcció de J. Farell, el grup de 
col•laboradors del MHS reconduí els treballs arqueològics, excavant principalment al 
centre del campanar i realitzant una acurada planimetria del lloc. De forma paral•lela 
s’encetà l'acondicionament i restauració del monument, netejant l’interior i repicant els 
murs exteriors i interiors.
En la darrera campanya d’aquest cicle E. Carbonell excavà al sector de l’absis, 
documentant un enterrament del s. XVIII i recuperant material ceràmic divers d’època 
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Observacions Aquesta ZEA inclou varies zones amb perspectives arqueològiques. La primera es la zona 
de Can Torres, en la qual  l’any 1947 el Sr. Renom s'interessa pel lloc d'on provenen els 
materials que "en temps roig"(1937) havien sortit a rel d'un aplanament del terreny en el 
camp d'aviació per a fer un camí. El material dipositat al Museu l'any 1937: fragments 
informes de ceràmica, un fragment de vas amb base còncava i una nansa de cinta. Tota 
la ceràmica és a mà. Una altre zona és els terrenys de l’antiga masia de Can Divu, que 
actualment pertanyent al Camp  d'aviació, molt a prop del Camp de Tir. El material va ser 
recollit segons nota dins la caixa: "a Can Diviu (Camp d'Aviació) de l'estació romana sobre 
el refugi". Es tracta de terra sigil·lata sudgàl·lica i ceràmica comuna romana. En el mateix 
camp d’aviació, en la zona central es va localitzar un clot amb diversos individus enterrats. 
Segon V. Renom fins a sis esquelets. També es va recollir un fragment de ceràmica 
informe a mà i un fragment de tovot, que és el material dipositat al Museu d'Història de 
Sabadell. El camp d'aviació era motiu de constants moviments de terres i per això hi ha 
diverses notícies de troballes. Les restes humanes no es troben al Museu d'Història de 
Sabadell. El camp d'aviació pertany al municipi de Sabadell, però va ser cedit cap els 
anys cinquanta a l'estat com aeròdrom, en aquests últims anys l'Ajuntament ha intentat 
recuperar  la propietat de fet però sempre li ha estat denegada. Segons Roig, en el seu 
Mapa Arqueològic de Sabadell, la cronologia d'aquest jaciment seria Calcolític Bronze. 
Ramon Ten l'inclou en el seu estudi del eneolític del Vallès.
En els darrers anys les intervencions arqueològiques a l’aeroport de Sabadell han 
augmentat a conseqüència de les obres d’ampliació. Així, en el mes de maig s’inicien el 
control dels moviments de terres realitzats per l’empres UTE AENA Sabadell. Aquests 
controls responien a la modificació al voltant de la pista d'enlairament i aterratge amb la 
finalitat d'absorbir l'augment de trànsit d'avions en el futur i millorar la operativitat i 
seguretat del trànsit interior de l'aeroport. Aquestes remodelacions comportaven uns 
rebaixos en les àrees on es construirien els carrers de la nova urbanització de l'aeroport i 
nous aparcaments. Amb anterioritat al seguiment arqueològic i a causa de les obres, es 
trobaren les restes d'una suposada estructura arqueològica en el tall realitzat per una de 
les màquines. En aquesta estructura es documentaren una destral polida, un micròlit, un 
esclat de sílex una petxina amb forat i diversos fragments ceràmics, un d'ells de vas 
bicònic amb vora, nansa de cinta i carena, típic dels sepulcres de fossa.
Las diverses intervencions es van efectuar en diverses zones, algunes d'elles van resultar 
negatives (aparcaments, carrer NE/E, carrer NE, rotonda, ampliació de la pista 
enlairament/aterratge i zona hangar demolit); altres van donar resultats positius. Així en el 
Carrer Nord es va documentar una taca irregular de 2x3m amb presència de ceràmiques 
reduïdes possiblement tardoantigues o altmedievals i la troballa en superfície d'un objecte 
lític fora de context. En el Carrer L2 es va localitzar una possible estructura murària i dos 
estrats o estructures irregulars més però amb abundant material de construcció, ceràmica 

romana.
En la dècada dels anys -80 (de 1980 a 1985), D. Ferran, A. Roig i N. Fernández excaven a 
l’interior i a l’exterior de l’església. En el sector de la nau es documenten estructures 
d’emmagatzematge datades en el s. XIII i enterraments datats entre els ss. IV-V i XIX. En 
els solars de migdia i ponent de l’ermita es documenten igualment enterraments de tipus 
divers. Igualment es documentaren certes estructures interpretades per A. Roig com 
restes d’una basílica, datada entre els ss. VI-VII, que reaprofita les estructures d’una vil•la 
romana, datada entre els ss. I aC - III dC.
L’any 1994 es reprenen les tasques d’excavació, en dues fases: 9 de juny - 11 juliol i 20 
octubre - 26 novembre, sota la direcció d’A. Mauri i R. Navarro. L’objectiu principal 
d’aquestes campanyes era: comprovar la seqüència històrica del jaciment, la prospecció 
de l’entorn i el seguiment de les obres de consolidació i restauració realitzades a l’àmbit 
de l’església i del campanar.
Després de les darreres intervencions es poden extreure les següents conclusions: 
l’ocupació més antiga pertany al s. I aC, aquesta primera ocupació es desenvolupà fins el 
s. III dC, perllongant-se segurament fins època altmedieval. D’altra banda, l’àmbit primitiu 
sembla ser més gran que l’actualment ocupat per l’església, i aquesta s’assenta sobre 
construccions pre-existents; durant la segona meitat del s. XI s’amplia el temple i es 
destina el sector sud com a necròpolis.
Gràcies a les prospeccions geofísiques realitzades per Ll. Marí dins les campanyes de 
l’any 1994, sabem que a l’oest de l’església, en el camí i el camp annex, encara hi ha 
jaciment.
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reduïda tardoantiga o altmedieval, un fragment de ceràmica/àmfora romana i un basament 
de molí. També es van documentat les restes d'un forn, una estructura muraria i dues 
estructures negatives d'emmagatzematge. La cronologia seria baix medieval. Cal 
assenyalar la presència de materials d'època romana, fet que obra la possibilitat a 
l'existència d'un jaciment proper d'aquesta cronologia. Posteriorment es van localitzar sis 
sitges, dos retalls circulars i una rasa d'una cronologia situada entre finals del segle XII i 
principis del XIV. També es va localitzar un sepulcre prehistòric amb les restes d'un 
enterrament secundari, datable entre el neolític final i l'edat del bronze.
El 2006 es van intervenir les zones afectades pe la construcció de l'aparcament (sector 
Est) i la nova terminal (sector Oest). Al sector nord-est es va documentar dues estructures 
negatives prehistòriques (UN 70 i UN 20). De l'estructura 70, l'alt grau d'arrasament recent 
no va permetre distingir-ne la funció, però la dena de cal·laïta registrada estava associada 
a estructures domèstiques i d'enterrament dels jaciments del neolític mig. De l'estructura 
20, també molt arrasada, es va poder definir la seva funcionalitat degut a la presència de 
restes humanes. El fet mes significatiu ha estat la troballa de quatre botons- separadors 
piramidals, amb perforació en "V". Aquests botons es troben associats als enterraments 
del Calcolític i Bronze inicial. Al sector sud- oest de l'espai acotat, es va documentar 
quatre estructures o foses prehistòriques (UN 30, UN 40, UN 50,UN 60), relacionades des 
de el punt de vista espacial i cronològic amb la troballa de l'any 2003, datades per 
paral·lels tipològics al Neolític Mig. 
L'any 2012 es va realitzar una intervenció arqueològica que va consistir en el control d'una 
rasa. Únicament es van documentar restes al sector 6000. Aquestes eren formades per 
una boca de mina d'aigua vinculada a tasques agrícoles i una estructura muraria formant 
un angle de 90º bastida de còdols lligats amb morter de calç. Aquestes estructures 
documentarien de finals del segle XIX principis del XX. Juntament a tot el material ceràmic 
d'aquest període van aparèixer les restes de dues peces lítiques, documentant tot el 
conjunt com una zona d'anivellament del segle XX- XXI per a la construcció de 
l'aeroport.                                                                                                          El jaciment no 
està exhaurit del tot. L’edifici s'ha restaurat respectant part de les estructures 
arqueològiques aparegudes al subsòl, acondicionades museísticament per a la seva visita.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-14)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Entorn. Imatge històrica

Entorn. Imatge històrica

Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Vista de les restes del mur romà. Juliol 2011 Vista de la zona excavada. Juliol 2011
J. Roig, J.M. Coll i C. Carreras J. Roig, J.M. Coll i C. Carreras

Excavacions Excavacions

Detall de l'esglèsia romànica. Setembre 2014 Jaciment. Setembre 2014
Roig Buxó, Jordi Roig Buxó, Jordi
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Excavacions Excavacions

Excavacions
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Indret 16.
LOCALITZACIÓ

425320
y = 4597210

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Camp d'aviació - enterrament col.lectiu

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  de Bellaterra

Classificació SND (urbanitzable no delimitat)
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Elements En mig del camp d'aviació es va localitzar un clot amb diversos individus enterrats. Segon 
V. Renom fins a sis esquelets. També es va recollir un fragment de ceràmica informe a mà 
i un fragment de tovot, que és el material dipositat al Museu d'Història de Sabadell. El 
camp d'aviació era motiu de constants moviments de terres i per això hi ha diverses 
notícies de troballes. Les restes humanes no es troben al Museu d'Història de Sabadell. El 
camp d'aviació pertany al municipi de Sabadell, però va ser cedit cap els anys cincuanta a 
l'estat com aeròdrom, en aquests últims anys l'Ajuntament ha intentat recuperarla propietat 
de fet però sempre li ha estat denegada. Segons Roig, en el seu Mapa Arqueològic de 
Sabadell, la cronologia d'aquest jaciment seria Calcolític Bronze. Ramon Ten l'inclou en el 
seu estudi del eneolític del Vallès.

Context La troballa es realitzà al mig i a les proximitats del camp d'aviació de Sabadell (entre la via 
de ferrocarril de la RENFE, i la carretera de Bellaterra BV-1414).

Cronologia Calcolític, Brom

Entorn de protecció L'EEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que porta 
a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.
Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.                                                                            3- L'església de 
Sant Pau de Riu-sec i els seus contorns, on existeix la possibilitat de realitzar troballes 
d'època romana i medieval.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Obres d'Enginyeria (OE)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.013.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA.14

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La ZEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que 

porta a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.

Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o de rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli:                                                  

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Restes associades a les antigues masies, arenal i polvorí de l'Aeroport de 
Sabadell

Estudi de les possiboles restes en el subsòl sobre l'ocupació del territori

Estudi volumètric de les diverses instal·lacions

d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1954): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg. 6. Sabadell, 1996.

TEN, R. (1977): Aportaciones al estudio del eneolítico del Vallés. Tesis de Llicenciatura, 
inèdita, pàgs.51-60.                                                                                                  ROIG, 

  AMapa arqueològic de Sabadell

Informació històrica Entre els anys 1936 i 1937, a l’aeròdrom de Sabadell, inaugurat l’any 1934 sota l’empara 
de l’Ajuntament de la Segona República,
s’hi va excavar un arsenal i polvorí que es troba localitzat a la part baixa del talús oest de 
l’aeroport de Sabadell, just en els terrenys
on avui s’aixequen les instal lacions del Club de Tir Sabadell.

Actuacions finca La troballa es deu al fill de M. Burguès, el qual recollí vers l’any 1937 alguns fragments de 
ceràmica fets a mà; destaca una gerra hemisfèrica.
El jaciment en qüestió està situat, segons V. Renom, al mateix centre del camp d’aviació. 
En aquest lloc es va localitzar un clot amb diversos inhumats, concretament sis esquelets, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

1- Lectura arqueològica dels diferents volums construïts conservats.                                  
2- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres o remoció que afecti al subsòl de 
la casa i les seves immediacions.                                                                                           
3- Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   Aquests 
estudis arqueològics han de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i 
d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de 
Sabadell.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Degut a les característiques d’aquest sector, amb una urbanització de relatiu impacte 
sobre el subsòl, podem suposar una certa expectativa arqueològica.

així com alguns fragments de ceràmica obrada a mà i un fragment de tovot. La cronologia 
d’aquesta inhumació col•lectiva cal situar-la, segons A. Roig, entre el calcolític i el bronze 
inicial. Cal dir que en el lloc de la troballa no es va realitzar cap excavació amb rigor 
científic, d’aquesta manera V. Renom sols va poder recuperar les restes humanes i els 
materials esmentats.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-14)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Entorn
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Camp d'Aviació. Novembre 1988 Camp d'Aviació.  Novembre 1988
Juan-Muns Plans, NúriaJuan-Muns Plans, Núria

Camp d'Aviació.  Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 16.
LOCALITZACIÓ

425060
y = 4597265

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARU/A.04

Carrer  de Bellaterra, s/n

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUC (urbà consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Actualment aquests terrenys de Can Diviu pertanyen al Camp d'aviació, molt a prop del 
Camp de Tir. El material va ser recollit segons nota dins la caixa: "a Can Diviu (Camp 
d'Aviació) de l'estació romana sobre el refugi". Es tracta de terra sigil·lata sudgàl·lica i 
ceràmica comuna romana.

Cronologia Des de Romà Alt Imperi (14 / 192)

 

Estat conservació Dolent;  Degut a les característiques d’aquest sector, amb una urbanització de relatiu 
impacte sobre el subsòl, podem suposar una certa expectativa arqueològica. La part més 
afectada podria ser el sector sobre el que es situen els hangars del camp d’aviació

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARU/A.04.CA 
Can Diviu (ARU/A.04.01 Torre i 
ARU/A.04.02 Molí).

Nº reg/cat. AEA.013.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-14

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Restes associades a les antigues masies, arenal i polvorí de l'Aeroport de 
Sabadell

Estudi de les possiboles restes en el subsòl sobre l'ocupació del territori

Estudi volumètric de les diverses instal·lacions

Entorn de protecció La ZEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que 
porta a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.

Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.
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Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o de rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli:                                                  
1- Lectura arqueològica dels diferents volums construïts conservats.                                  
2- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres o remoció que afecti al subsòl de 
la casa i les seves immediacions.                                                                                           
3- Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   Aquests 
estudis arqueològics han de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i 
d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de 
Sabadell.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Els pre-sabadellencs del Primer Nadal", a Diari de Sabadell, 18 de 
gener de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.51-53.

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell terra de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 
1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, pàgs.56-
59.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit..

Actuacions finca En aquest lloc V. Renom, R. Subirana i Lluís Mas localitzaren, vers els anys '60, un 
conjunt de fosses d’emmagatzematge arrenglerades en un tall. En aquesta prospecció es 
van recollir diversos materials ceràmics d’època romana, entre els que cal destacar: terra 
sigil•lata, tegulae, dolium i fragments d’àmfora. R. Subirana data el jaciment entre el s.IV i 
el V dC. T. Casas i d’altres investigadors (CASAS et alii, 1988) pensen, que les 
estructures localitzades en la zona de Can Diviu, podrien correspondre a una vil•la alt 
imperial.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-14)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 16.
LOCALITZACIÓ

425300
y = 4596400

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAR.12

Carretera  de Bellaterra, 15

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Les primeres intervencions van ser realitzades durant la dècada dels anys -70, per un grup 
de col•laboradors del MHS; aquests continuaren les investigacions de mossèn Enric Díaz. 
Aquest darrer havia treballat en la neteja del temple i en els primers intents de restauració 
de l’església. Mossèn Enric descobrí entre d’altres troballes: dos paviments de rajoles, un 
paviment de picadís que suposà d’època visigòtica, dos enterraments infantils, un portal 
de dos arcs a la paret nord i unes finestres a la paret sud. Recuperà diversos fragments de 
vidre i ceràmica indeterminada.
Entre setembre de 1970 i gener de 1971, sota la direcció de J. Farell, el grup de 
col•laboradors del MHS reconduí els treballs arqueològics, excavant principalment al 
centre del campanar i realitzant una acurada planimetria del lloc. De forma paral•lela 
s’encetà l'acondicionament i restauració del monument, netejant l’interior i repicant els 
murs exteriors i interiors.
En la darrera campanya d’aquest cicle E. Carbonell excavà al sector de l’absis, 
documentant un enterrament del s. XVIII i recuperant material ceràmic divers d’època 
romana.
En la dècada dels anys -80 (de 1980 a 1985), D. Ferran, A. Roig i N. Fernández excaven a 
l’interior i a l’exterior de l’església. En el sector de la nau es documenten estructures 
d’emmagatzematge datades en el s. XIII i enterraments datats entre els ss. IV-V i XIX. En 
els solars de migdia i ponent de l’ermita es documenten igualment enterraments de tipus 
divers. Igualment es documentaren certes estructures interpretades per A. Roig com 
restes d’una basílica, datada entre els ss. VI-VII, que reaprofita les estructures d’una vil•la 
romana, datada entre els ss. I aC - III dC.
L’any 1994 es reprenen les tasques d’excavació, en dues fases: 9 de juny - 11 juliol i 20 
octubre - 26 novembre, sota la direcció d’A. Mauri i R. Navarro. L’objectiu principal 
d’aquestes campanyes era: comprovar la seqüència històrica del jaciment, la prospecció 
de l’entorn i el seguiment de les obres de consolidació i restauració realitzades a l’àmbit 
de l’església i del campanar.
Després de les darreres intervencions es poden extreure les següents conclusions: 
l’ocupació més antiga pertany al s. I aC, aquesta primera ocupació es desenvolupà fins el 
s. III dC, perllongant-se segurament fins època altmedieval. D’altra banda, l’àmbit primitiu 
sembla ser més gran que l’actualment ocupat per l’església, i aquesta s’assenta sobre 
construccions pre-existents; durant la segona meitat del s. XI s’amplia el temple i es 
destina el sector sud com a necròpolis.
Gràcies a les prospeccions geofísiques realitzades per Ll. Marí dins les campanyes de 
l’any 1994, sabem que a l’oest de l’església, en el camí i el camp annex, encara hi ha 
jaciment.

Cronologia Època romana (indeterminat); Medieval dels Carolingis a comptes  de Barcelona (800-
1150); Medieval Consolicació de la Corona d'Aragó (1150-1230); Êpoca moderna.

 

Estat conservació Bo;  El jaciment no està exhaurit del tot. L’edifici s'ha restaurat respectant part de les 
estructures arqueològiques aparegudes al subsòl, acondicionades museísticament per a 
la seva visita.

Tipus Edifici religiós

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.24.EA 
Masia de Sant Pau; AR.12.CA 
Església Sant Pau de Riu-Sec 
(AR.12.01 Església i AR.12.02 
Rectoria).

Nº reg/cat. EEA-14

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-14
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Restes associades a les antigues masies, arenal i polvorí de l'Aeroport de 
Sabadell

Estudi de les possiboles restes en el subsòl sobre l'ocupació del territori

Estudi volumètric de les diverses instal·lacions

Entorn de protecció La ZEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que 
porta a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.

Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.
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ROIG, A.; ROCA, P.; MAÑÉ, P. (1979): "Estudis sobre Sant Pau de Riu-sec", a revista 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o de rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli:                                                  
1- Lectura arqueològica dels diferents volums construïts conservats.                                  
2- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres o remoció que afecti al subsòl de 
la casa i les seves immediacions.                                                                                           
3- Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   Aquests 
estudis arqueològics han de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i 
d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de 
Sabadell.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Vista de les restes del mur romà. Juliol 2011
J. Roig, J.M. Coll i C. Carreras
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Indret 16.
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Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms
Mas Bonet - Can Diviu - Mas Daviu - Mas Lledó
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GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARU/A.9

Carrer  de Bellaterra

Classificació SNC (urbà no consolidat)
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Context L’edificació actual té una estructura de torre, de planta baixa, pis i golfes. El pati mostra un 
estany central de gran interès arquitectònic i un clos amb portal. Sota aquesta edificació, 
moderna, podria existir l’antiga masia o les fonamentacions de la casa del s. XV, 
reaprofitades.

Cronologia Època medieval edat mitjana (1230-1492); Època moderna

 

Estat conservació Bo;  Casa moderna habitada.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARU/A.04.CA 
Can Diviu (ARU/A.04.01 Torre i 
ARU/A.04.02 Molí).

Nº reg/cat. AEA.013.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-14

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Restes associades a les antigues masies, arenal i polvorí de l'Aeroport de 
Sabadell

Estudi de les possiboles restes en el subsòl sobre l'ocupació del territori

Estudi volumètric de les diverses instal·lacions

Entorn de protecció La ZEA queda definit al nord per la carretera de Bellaterra, a l'est per la carretera que 
porta a Badia del Vallès, al sud pel límit de terme municipal i a l'oest per l'autopista.

Dins d'aquest ampli espai es descarta la part de terres de conreu situades entre el camp 
d'aviació i Badia del Vallès, doncs es tracta de terrenys ja rebaixats d'antic i on s'hi han 
abocat terres. També s'exclouen, com espai d'expectativa arqueològica, els terrenys 
ocupats per l'estació depuradora, donat que els rebaixos efectuats durant la seva 
construcció eliminaren la possibilitat d'efectuar qualsevol troballa.

S'inclouen dintre l'EEA:

1- La parcel.la ocupada per l'aeroport de Sabadell (pista, instal.lacions aeroportuaries,...), 
ja que la troballa de restes d'època prehistòrica, en les proximitats, confereixen la 
possibilitat que encara s'hi preservin restes per sota de l'actual cota 0. Els antecedents 
arqueològics d'aquesta àrea concreta i la proximitat del jaciment prehistòric de la Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) fan d'aquests terrenys un lloc d'àmplia expectativa 
arqueològica.

2- La Torre Gorina i l'antic emplaçament de Can Diviu, així com la masia de Can Borrell de 
Sant Pau i la masia-torre de Sant Pau, totes elles edificacions de gran interès històric, 
arquitectònic i arqueològic.
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Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o de rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli:                                                  
1- Lectura arqueològica dels diferents volums construïts conservats.                                  
2- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres o remoció que afecti al subsòl de 
la casa i les seves immediacions.                                                                                           
3- Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   Aquests 
estudis arqueològics han de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i 
d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de 
Sabadell.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàgs.37 i 56. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.352. Ajuntament de Sabadell.

Informació històrica La primera referència històrica data del s. XV, s’esmenta com a Mas Bonet. Posteriorment 
rep el nom de Mas Lledó (1579). L’any 1765 la masia està registrada com a Mas Daviu. 
Pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d'Arraona.

Fonts consultades: arxiu d’Esteve Canyameres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-14)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Can Diviu - Torre Gorina
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Indret 12.
LOCALITZACIÓ

425647,8
y = 4597610,3

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARU/A.09

Carrer  Espronceda
Carrer  Goya

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 
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Elements Estructura del bronze mig. S’hi documentaren abundants pedres, fragments de ceràmica 
(amb incisions de punxó, cordons llisos...) i restes faunístiques (fragments de banya...)

Context Lloc d'habitació amb estructures peribles fons de cabana
Cronologia Bronze Mig ( -1500 / -1200 )

Entorn de protecció Situat en la zona de la Creu de Barberà, al sud de la ciutat, concretament al carrer de 
Goya cantonada carrer d'Espronceda, a uns 100 m. de l'anomenat reguerot de la Granja 
del Pas. Jaciment emplaçat a la via pública.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.014

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-15

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Restes de cronologia prehistòrica

Entorn de protecció Carrer Espronceda-Goya. S'inclouen els carrers adjacents al punt de la troballa, no 
quedant afectades les parcel.les edificades.
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Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, 
vol.III, pàgs. 167-169, novembre de 1947, còpia inèdita mecanografiada.

Informació històrica Restes documentades pel Sr. Vicens Renom

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció L'execució del planejament derivat en aquest sector haurà de contemplar:                        
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i 
prospecció.                                                                                                          4- Estudi 
sistemàtic de caràcter arqueològic i històric, que contempli la lectura arqueològica dels 
diferents volums construïts i l'excavació del subsòl en els consjunts de les masies de Can 
Diviu, Torre Gorina, Can Borrell de Sant Pau i la masia-torre de Sant 
Pau.                                                                                                                                           
  5- Estudi sistemàtic de caràcter arqueològic i històric de les galeries subterrànies 
exixtents a l'aeroport i que daten de la guerra civil.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Es documenta un fons de cabana amb diverses pedres i fragments ceràmics (amb 
incisions de punxó, cordons llisos...) i una estranya pedra rectangular. També 
aparegueren fragments de banya i ossos de fauna. Sembla ser que uns 18 metres més 
avall hi havia un altre de característiques semblants.

MARCET R. i PETIT Mª.A. (1985): "Assentaments d’habitació a l’aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, núm.2, pàgs. 109-
110, figs.6 núm.7.

Actuacions finca La troballa fou realitzada en obrir-se una trinxera de serveis al carrer Espronceda, on es 
localitzaren dues fosses de característiques similars.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-15)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Carrers d'Espronceda i Goya
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Carrer d'Espronceda-Goya. Jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426911,1
y = 4599702,9

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí d'en Cellent- Molí d'en Déu- Indústria tèxtil "Legarva, S.A.".

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Molí draper

Context La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb estructures tipus sèquies i 
amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat mitjana, ha de ser 
sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums construïts, així com  la 
possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions 
precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus d'estructures industrials, 
pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.).
Inicis de l’antic molí S. XVIII. L’edifici actual és l’únic que resta dels tres que componien el 
molí i és de mitjans del S. XIX. Històricament, fou construït a tocar de l’antic molí fariner 
d’en Sallent, i durant un temps els dos molins van coexistir.  Actualment, però del molí d’en 
Sallent ha desaparegut.

Ús actual Indústria tèxtil "Legarva, S.A.".

Cronologia Edat Moderna. S.XVIII-XX

Ús original/altres Molí tèxtil

Entorn de protecció El molí d’en Galí rep l’aigua del molí del Rieral, situat en el terme de Castellar del Vallès. 
En els seus orígens, aquest molí aprofitava l’aigua no sols per donar moviment a la roda, 
sinó també per regar les terres properes. La resclosa estava situada prop de la fàbrica 
anomenada del Rieral. Les aigües eren conduïdes fins la zona irrigada mitjançant una 
sèquia, que fa un recorregut, en part a cel obert i en part amb trams de mina. Tot i que el 
reguer està excavat, en alguns punts del traçat, mostra construcció de fàbrica.

 

Estat conservació Dolent;  Al subsòl i en els volums edificats actuals s’hi poden preservar restes d’interès 
arqueològic.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Arquitectura Industrial (AI)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.004.EA Molí 
d'en Galí.

Nº reg/cat. AEA.015

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-16

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Exemple de l'ús del riu Ripoll en les activitats econòmiques de la comunitat

Possibles restes en el subsòl de l'antic molí

Les restes estructurals i arquitectònques de l'antic molí, tan draper com 
fariner

Entorn de protecció La protecció d'aquests espais, amb estructures tipus sèquia i d'altres infrastructures, ha de 
preveure la lectura arqueològica dels volums conservats i la possible documentació de 
restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a serveis soterrats 
(dipòsits, altres tipus d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.) En 
cas de documentar-se restes originals del molí històric d'en Galí, caldrà avaluar-ne el seu 
interès patrimonial així com la seva consolidació i conservació in situ.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La notícia més antiga del molí d’en Galí data del s. XVIII (PEPPAS, 1982). La 
documentació demostra l’existència, en les immediacions, d’un molí fariner anomenat d’en 
Cellent o d'en Deu. Aquest molí va funcionar entre els ss. XVI i XVII. En el s. XVIII apareix 
documentat el molí draper de la família Galí. Ens consta que a mitjan del s. XIX es filava 
cotó (CASTELLS, 1963: 326).

Bibliografia BOLÓS, J.; NUET, J. (1998). La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV Museu d’Història de Sabadell. 
CARBONELL, O.; PRAT, J. (2003)"Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964". Edició de l'Ajuntament de Sabadell.  
https://amicsdelripoll.wordpress.com/tag/molins/                                                                     
 CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.326. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.319. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): "Breus notícies dels molins del Ripoll", a Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, núm.51. Pàgs.594 - 595. Sabadell, juny de 1986.

ALSINA, J. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del Riu Ripoll. Biblioteca Quadern, núm.12. 
Sabadell, pàgs.28 i 29.

ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.8.

Informació històrica Va ser construït entre el 1774 i el 1775 per Ignasi i Francesc Galí, pare i fill, fabricants de 
draps de Terrassa. El molí es va dissenyar  amb un únic salt d’aigua i amb dos batans 
destinats a netejar i enfortir draps de llana. L’any 1864 tenia una roda de 30 pams de 
diàmetre i 10 pams d’ample, que feia una força de 20 CV i ja movia maquinària tèxtil. El 
1895 hi havia una màquina de vapor de 24 CV. Actualment, l’edifici acull una empresa en 
ple funcionament i del mecanisme del molí ja no en queda res, només les estructures de 
les sèquies i les mines que hi conduïen l’aigua.
L’edifici d’en Galí es construí arran d’un molí anterior i avui desaparegut. Es tracta del d’en 
Sallent, vinculat al mas Sallent (actualment Can Deu), del final del segle XIII i que es va 
dedicar a moldre farina. Tingué dues moles i hi havia un noc o batà. A partir del 1800 no hi 
ha documentació i passar a estar en runes. Es trobava al sud-est del molí d’en Galí, entre 
aquest edifici i el riu Ripoll. Allà podrien quedar encara algunes restes soterrades de la 
sèquia i la bassa.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla anterior PEPBAMAS (EEA-16)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Entorn
Fernández, Luís
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

424898,00
y = 4603765,80

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.13

 Camí  de Can Casamada, 169

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia Can Moragues

Context El conjunt es troba en un entorn natural, al marge esquerra del Torrent de Colobrers. 
Aquest espai pot preservar restes de diferents èpoques, bàsicament: romanes i modernes. 
S'inclou, en aquesta àrea, la masia de Can Moragues. Els sectors d'hàbitat rural amb la 
presència d'edificacions tipus masia, presenten una doble expectativa arqueològica: la  
lectura arqueològica de volums construïts i  la possible documentació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a serveis soterrats (cellers, cups de vi, 
dipòsits, pous, galeries, etc.).

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Romà Alt Imperi (s. I-II);  Edat Moderna (s.XV-XVIII); Edat Contemporànica (s.XVIII_XX)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció Masia i 
voltants.                                                                                                                               1- 
En el cas de què, un cop efectuades les intervencions pertinents, es posessin al 
descobert, restes d'estructures arqueològiques d'època romana, en bon estat de 
conservació, caldrà estudiar la seva consolidació i musealització in situ.
2- Pel seu valor històric, arquitectònic i arqueològic, testimoni de l'activitat històrica rural de 
Sabadell,  es proposa conservar l'edifici de la masia així com el seu entorn més immediat.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.13.EA Can 
Moragues.

Nº reg/cat. AEA.016

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). Masia Can Moragues està 
declarada BCIL

Nº reg/cat. EEA-17

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'assentament rural de la zona propera al riu Ripoll

Possibles restes anteriors a la construcció de la masia, en els camos 
adjacents. Època romana

Les estructures i edificacions que constitueixen la masia de Can Moragues, 
declarada BCIL

Entorn de protecció Es considera que els llocs més favorables per a la localització d'una ocupació rural, 
d'època romana, serien els camps de conreu situats al voltant de Can Moragues, així com 
els terrenys ocupats pel camp d'aviació.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                    2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i 
prospecció.                                                                                                         4- La 
presència del mas de Can Moragues ha de permetre la lectura arqueològica de volums 
construïts així com la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions L'any 1966 col.laboradors del Museu d'Història de Sabadell descobriren, en les proximitats 
de Can Moragues, restes d'època romana i d'un petit forn de calç que podria pertànyer a 
alguna masia. No es coneix ni el lloc concret de la troballa, ni qui la va dur a terme, ni 
quan es va realitzar la recollida de materials. Tot i aquesta manca de concreció, es 
considera que els llocs més favorables per a la localització d'una ocupació rural, d'època 
romana, serien els camps de conreu situats al voltant de Can Moragues, així com els 
terrenys ocupats pel camp d'aviació.
El 2009 s'hi realitzà el seguiment arqueològic de l'enderroc d'un mur de tàpia annex a la 
masia. Es tractava de part del tancament est de la masia i separava el que actualment és 
un espai de magatzem de l'exterior. Es va documentar una factura de sorra compactada 
amb calç i restes de ceràmica comuna moderna, amb una base de maons massissos 
lligats amb morter de calç col·locats damunt pedres lligades també amb morter. La 
cronologia del mur és, segons la ceràmica trobada en el seu parament, moderna, i el mur 
de maons pot ser una construcció anterior o bé una reparació.
L'any 2014 es van enderrocar els hangars situats a l'oest de la masia, intervenció que va 
proporcionar resultats negatius des del punt de vista arqueològic.

Bibliografia CASAS, T. (et alii) (1988) Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental. Caixa d’Estalvis de Sabadell. Museu d’Història de Sabadell. 
ESTRADA, J.(1969) Vías y poblamiento romano en el Àrea Metropolitana de Barcelona,

 ROIG, A . Mapa arqueològic de Sabadell

Informació històrica El jaciment es trobar en una finca situada en una plana que se situa passat el Torrent dels 
Colombers, venint des de Sabadell, seguint un camí sense asfaltar que voreja boscos molt 
frondosos. Actualment s'hi pot veure una masia típica del Vallès Occidental, classificada 
com de tipologia clàssica per la disposició de tres cossos paral·lels que genera una 
façana transversal. Disposa de planta baixa i primer pis, sense golfes, i ha patit reformes 
importants, sobretot al llarg del segle XX.

Al Museu d'Història de Sabadell es conserven diversos fragmens de ceràmics sudgàl·lica 
decorada, una vora d'àmfora Dressel A amb marca de terrisser al coll i un fragment 
d'àmfora Dressel 20, tots ells recollits en aquest indret. Tot i això, no hi ha cap referència 
bibliogràfica sobre aquests materials.

Actuacions finca CARMONA, M.C.; JUNYENT, E., (2009). Memòria per al seguiment d'obres a la Masia de 
can Moragues a Sabadell (Vallès Occidental). núm reg. 10001
JUNYENT, E.; CARMONA, M.C. (2014). Memòria per a la intervenció arqueològica 
(seguiment d'enderroc) dels hangars que es conserven en terrenys de la Masia Can 
Moragues de Sabadell (Vallès Occidental).Mem.Núm. 11114

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-17)

Protecció existent Protecció sistemàtica

prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Can Moragues Can Moragues
Vila, NorbertVila, Norbert
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Can Moragues Can Moragues
Vila, NorbertVila, Norbert

Can Moragues Can Moragues
Vila, Norbert Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

424590,6
y = 4603116,5

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.001

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia Can Garriga i camps adjacents

Context Edificacions residencials unifamiliars emplaçades originàriament al camp, estretament 
relacionades amb l’activitat agrícola i
ramadera. Algunes d’elles actualment donen nom a nous barris que han ocupat les seves 
terres.

Ús actual Unihabitatge

Cronologia Edat contemporània S.XIX

Ús original/altres Edifici residencial

Entorn de protecció Dos són els elements a tenir presents. D'una banda l'antiga masia de Can Garriga i, d'altra 
banda, les possibles restes del molí de Baiona o del molí de Can Garriga, datat entre els 
segles XVIII-XIX,  i encara no localitzat. L'espai de protecció proposat va més enllà del lloc 
on  s'emplaça el mas, abraça un conjunt de camps de conreu susceptibles de presentar 
restes de l'esmentat molí de Can Garriga

 

Estat conservació Regular;  Al subsòl s’hi poden preservar restes i elements de gran interès arqueològic i 
històric. Possibles restes d’estructures dels ss. XVIII i XIX. Al seu entorn tenim possibles 
restes del molí de Baiona o del molí de Can Garriga (ss. XVIII-XIX).

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.25.EA Can 
Garriga.

Nº reg/cat. AEA.017

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-18

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'assentament rural al voltant del riu Ripoll

Possibles restes en els camps adjacents així com en el subsòl de la masia

Les edificiacions relacionades amb el possible molí i la masia de Can 
Garriga

Entorn de protecció L'espai de protecció proposat va més enllà del lloc on  s'emplaça el mas, abraça un 
conjunt de camps de conreu susceptibles de presentar restes de l'esmentat molí de Can 
Garriga.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Garriga AEA.017.BARP

Entorn de protecció Tenint en compte l'estat de conservació del mas original, de forma prèvia a qualsevol 
intervenció, caldrà efectuar les següents actuacions arqueològiques:                                 
1- Lectura arqueològica dels volums 
construïts.                                                                        2- Documentació de restes al 
subsòl, pertanyents a antigues construccións precedents o a àmbits de serveis soterrats 
(cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries,etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.299. Sabadell. Edicions Riutort.

ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàg.49. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.13.

Informació històrica Antiga masia de Can Garriga i, d'altra banda, les possibles restes del molí de Baiona o del 
molí de Can Garriga, datat entre els segles XVIII-XIX,  i encara no localitzat.          L’any 
1822 l’establiment pertanyia al moliner de Jonqueres, Ramon Garriga. La masia estava 
dins de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

Fonts consultades: arxiu d’Esteve Canyameres. Informació oral de Josep Maria Massagué.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-18)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Garriga AEA.017.BARP

Can GarrigaCan Garriga
Vila, Norbert Vila, Norbert

Can Garriga Can Garriga
Vila, NorbertVila, Norbert

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Garriga AEA.017.BARP

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Mas Baiona AEA.018.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

424593,5
y = 4603099,5

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Garriga; Castell de Mas Baiona

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Context Les zones rurals amb indicis arqueològics cal actuar amb caràcter preventiu. Cal, doncs, 
impulsar programes de recerca en què la prospecció planificada permeti discriminar amb 
major detall el potencial arqueològic d'aquests espais. Aquest tipus d'estudis s'hauran 
d'efectuar abans de qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics

Cronologia Època medieval (indeterminada); Època moderna

Entorn de protecció L'espai de protecció queda definit per una zona de pendent suau situada al sud de Can 
Garriga

 

Estat conservació Regular;  Probablement el Castell de Baiona que esmenten alguns documents antics feia 
referència al mas Baiona, conegut actualment com Can Garriga. R. Subirana (1968) pensa 
que podria tractar-se d’una casa de pagès fortificada, i que aquesta construcció podria 
haver funcionat des del segle XV.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.018

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-19

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Entorn de protecció L'espai de protecció queda definit per una zona de pendent suau situada al sud de Can 
Garriga
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Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’Art Sabadellenc. Sabadell, Editorial Riutort.

SUBIRANA, R. (1966): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
n.3, pàg.623-624. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
n.4, pàg.808. Sabadell, 1996.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció La concreció d'aquest espai d'expectativa arqueològica, mitjançant una delimitació més 
precisa que permeti reduir l'àmbit de protecció, queda condicionada a la realització d'un 
programa de prospecció superficial que permeti concretar, amb major detall, el seu 
potencial arqueològic.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Les imprecisions en la localització d'aquest jaciment i les contradictòries referències 
toponímiques proporcionen una mínima expectativa arqueològica de l'espai protegit. De 
totes maneres, en les zones rurals amb indicis arqueològics cal actuar amb caràcter 
preventiu. Cal, doncs, impulsar programes de recerca en què la prospecció planificada 
permeti discriminar amb major detall el potencial arqueològic d'aquests espais. Aquest 
tipus d'estudis s'hauran d'efectuar abans de qualsevol intervenció condicionada per 
impactes urbanístics

BARÓ, R. (1995): Gent nostra als carrers de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, pàg.148.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Elements núms.18-19.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-19)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC
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Molí de l'Oriac AEA.019.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

421587,9
y = 4602794,2

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí de les Jonqueres

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.019

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Xemeneia del Molí

Context El molí draper de l'Oriac data de finals del s.XVII - principis del s.XVIII. Es fonamenta 
sobre un antic molí fariner, anomenat molí nou de Jonqueres. L'any 1942 el molí encara 
restava dempeus; fou reconstruït pels propietaris de l'empresa de tints E.Casanovas i Cia. 
Segons consta disposava de baixos i dues plantes, destacant una roda de més de 4 m. de 
diàmetre. En l'actualitat aquests i d'altres elements han desaparegut.

Ús actual Element simbòlic.

Cronologia Edat moderna (s.XV-XVIII), Edat contemporània (s.XVIII-XX)

Ús original/altres Indústria

Entorn de protecció  En aquest cas, doncs, malgrat formar part del conjunt geogràfic i històric del Ripoll,  la 
possible documentació de restes s'ha de restringir al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.)

 

Estat conservació Bo;  La restauració de l’edifici, practicada pels actuals propietaris (Tints Enric Casanovas), 
no deixà cap testimoni de l’antiga estructura. La indústria reformada s’enderrocà l’any 
1998 i està prevista una nova implantació industrial al seu lloc. Es poden preservar 
algunes restes al subsòl i a l’entorn.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Arquitectura Industrial (AI)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.019.EA 
Xemeneia del Molí de l'Oriac.

Nº reg/cat. AEA.019

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-20

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coma a element més del desenvolupament industrial al voltant del riu 
Ripoll i l'explotació dels recursos hídrics

Possibles restes en el subsòl dels antics molins

Xemeneia de l'antic molí de l'Oriac

Entorn de protecció  La possible documentació de restes s'ha de restringir al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc)
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Entorn de protecció L'espai que antigament ocupava aquesta infrastructura hidràulica és susceptible d'ésser 
edificat; per tant, haurà de realitzar-se el control preventiu de qualsevol moviment de 
terres vinculat a la construcció d'edificis de nova planta, així com serveis, que modifiquin 
la topografia de l'espai delimitat

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Gràcies a la documentació històrica existent, sabem que el molí nou de Jonqueres (molí 
fariner) passà a ser propietat dels Oriac l’any 1728, d’aquesta manera el molí es convertí 
en draper (ALSINA i MASVIDAL, 1988: 34-35). També ens consta, mercès aquesta 
documentació, que l’any 1847, el molí tornà a ser fariner.

Bibliografia BOLÓS, J.; NUET, J. (1998). La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV Museu d’Història de Sabadell. 
CARBONELL, O.; PRAT, J. (2003)"Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964". Edició de l'Ajuntament de Sabadell.  
https://amicsdelripoll.wordpress.com/tag/molins/

Informació històrica El molí de l’Oriac –antigament conegut com el molí Nou de Jonqueres– es documenta des 
del 1605, quan Pau Llobet, pagès de la parròquia de Jonqueres, el va rebre en 
establiment. Al final d’aquell segle, va comprar-lo Carles Oriac, pagès de Sant Julià 
d’Altura. Entre els segles XVII i XVIII consta com a molí fariner de dues moles que els 
Oriac van donar en arrendament diverses vegades a moliners d’ofici. Rebia l’aigua 
captada a la presa del Rieral per una sèquia que venia de la sortida del molí d’en Mornau.
Com la majoria de molins d’aquest tram del Ripoll, durant el primer quart del segle XIX el 
de l’Oriac es transformà per moure maquinària tèxtil, tot i que va mantenir en 
funcionament dos parells de moles per moldre gra. L’any 1870, Antònia Oriac i Amat donà 
permís a l’arrendatari per instal·lar-hi una turbina i, el 1894, Joan Oriac Barata va oferir a 
l’Ajuntament la possibilitat d’utilitzar el molí de l’Oriac per fer pujar l’aigua dels seus pous, 
situats arran del Ripoll, fins a la ciutat per proveir-la d’aigua. Al cap de dos anys, Joan 
Saus Fainé va adquirir el mas Oriac i el molí, i continuà amb el projecte de 
subministrament d’aigua a la ciutat, tot i que mai no es va fer efectiu.
Pels volts del 1940, el molí estava gairebé enrunat i, en construir la fàbrica Casanoves en 
el mateix indret, el vell edifici quedà gairebé desaparegut. Tot el conjunt industrial va ser 
enderrocat als anys noranta i ara només en queda, com a vestigi visible, una xemeneia 
del vapor

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-20)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Imatge històrica. 1920
Abad Riera, Fermí
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Sabadell

Molí d'en Font AEA.020.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

424977,00
y = 4602483,98

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí d'en Coll-molí d'Hortals, d'en Gassó, del Fossar, de Can Català

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.005

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Molí d'en Font AEA.020.BARP

Elements Restes arquitectòniques en peu

Context Aquest conjunt d'edificacions són les restes del que fou el molí d'en Font. Aquest element 
industrial associat al riu Ripoll fou adaptat per a diversos usos: originàriament va ésser 
molí fariner, posteriorment draper i, finalment, fou destinat a la confecció d'aprestos i 
acabats tèxtils.

Ús actual En desús

Cronologia Alta Edat Mitjana (s.X-XIII), fins Edat Moderna (s.XVIII); Edat contemporànica (s.XIX-XX)

Ús original/altres Originàriament fou molí fariner

Entorn de protecció La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb estructures tipus sèquies i 
amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat mitjana ha de ser 
sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica dels volums construits, així com la 
possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions 
precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus d'estructures industrials, 
pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.)

 

Estat conservació Dolent;  Catalogat dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Sabadell (203). Possiblement restin intactes algunes estructures soterrades.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.020

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-21

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coma a element més del desenvolupament industrial al voltant del riu 
Ripoll i l'explotació dels recursos hídrics

ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA

VOLUMÈTRIC,PARCIAL

Entorn de protecció  Molí i subsòl
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Entorn de protecció Tot i que l'àrea que ocupa l'edifici amenaça ruïna total, es considera adient classificar-la 
com a espai d'àmplia expectativa arqueològica. De forma prèvia a qualsevol intervenció 
caldrà:                                                                                                                              1- 
Excavació del 
subsòl.                                                                                                                   2- Lectura 
vertical dels elements constructius conservats. La lectura dels paraments pot aportar 
dades sobre l'evolució de l'edifici. D'aquesta manera es poden conèixer els diferents 
moments constructius, els elements enderrocats i aquells àmbits que es conserven i es 
destinen posteriorment a ús industrial. La lectura arqueològica de l'edifici i del sector 
annex podria aportar dades sobre l'evolució econòmica del sector del riu 
Ripoll.                                                                                                                                       
Aquests estudis poden aportar dades de gran interès per coneixer l'ús de la tecnologia 
hidràulica en el s.XIX. L'espai adjacent també pot presentar elements soterrats vinculats 
als diferents usos dels molins: canalitzacions, mines subterrànies, sèquies,…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquest molí havia tingut una roda de 9,09 m. de diàmetre. Primer va ser molí paperer i 
amb posterioritat (1847) passà a ser molí fariner. En l’actualitat, aquesta estructura està 
abandonada, sols queden parets en estat ruïnós, però encara es pot desxifrar el seu 
emplaçament, construcció i funció.
El que pot observar-se en l’actualitat són les restes de dos casals adossats, de dues 
plantes, que actualment es troben sense la coberta. A l’exterior del casal, en el seu costat 
est, es conserven encara les restes de la canal que conduïa l’aigua a la roda. El lloc on 
acaba la canal indica on es trobava aquesta roda vertical. Per les restes de les estructures 

Bibliografia BOLÓS, J.; NUET, J. (1998). La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV Museu d’Història de Sabadell. 
CARBONELL, O.; PRAT, J. (2003)"Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964". Edició de l'Ajuntament de Sabadell.  
https://amicsdelripoll.wordpress.com/tag/molins/                                                                     
CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.329. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.321. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): "Breus notícies dels molins del Ripoll", a Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, núm.51. Pàgs.594 - 595. Sabadell, juny de 1986.

ALSINA, J. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del Riu Ripoll. Biblioteca Quadern, núm.12. 
Sabadell, pàgs.38 i 39.

ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d'interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l'àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.22.

Informació històrica Hi ha que l’any 973 en aquest meandre hi havia el primer molí del tram del Ripoll. Al segle 
XI era un molí compartit per diverses persones que, per torns, tenien dret a moldre unes 
hores concretes. Pels volts del 1050, i gràcies a un testament, el monestir de Sant Llorenç 
del Munt rebé el molí. El monestir fou senyor del molí d’en Font i de l’antecessor del de 
l’Amat fins  lmenys al segle XVIII. El monestir donà en establiment aquesta propietat als 
habitants del mas Hortals –després Fossar i, finalment, Can Català–. Fou, doncs, el molí 
fariner vinculat a Can Català, tot i que el menaven moliners d’ofici, que en pagaven 
arrendament. A la primeria del segle XVIII, el molí estava derruït, però després consta com 
un molí draper en ple funcionament, i ho fou tot aquell segle. A l’inici del segle XIX s’hi 
introduí el tèxtil i fou arrendat i sotsarrendat per diversos fabricants. La roda hidràulica 
encara es mantenia l’any 1902, tot i que coexistia amb una màquina de vapor.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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documentades sembla que era un molí d’una sola roda i un únic salt d’aigua. Hi ha, però, 
alguna referència documental en la que consta que hi haurien hagut dos salts d’aigua. 
Aquest fet, junt amb la situació de la canal i l’alçada del salt, han fet reflexionar als 
investigadors sobre l’existència de dues rodes situades en el mateix nivell, una després de 
l’altra, essent la segona més petita que la primera, de manera que s'aprofitaria l'aigua que 
vessava de la primera roda per impulsar-ne una segona (ARGEMÍ i altres, 1998).
L’aigua arribava a la roda d’aquest molí gràcies a una sèquia alimentada per les aigües 
del riu Ripoll i que travessava la riba de Can Català per una mina (CASTELLS, 1961). Avui 
encara es conserva un tram d’aquesta mina. A l’entorn del casal hi havia un espai irrigat 
que aprofitava els sobrants d’aigua del molí. A la sortida del molí d’en Font, la sèquia 
conduïa l’aigua fins al molí de l’Amat.

Intervenció arqueològica de 2008: han aparegut restes d'època moderna, sense 
precisar.                                                                                                                                    
      Els documents històrics ens parlen que després de l'any 1847 el molí d’en Font deixà 
de ser paperer per passar a ser fariner (PEPPAS, 1982).  Es fonamenta en el molí d'en 
Coll, ja conegut des del s. XVIII (ALSINA i MASVIDAL, 1988).

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-21)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista exteriorImatge històrica. 1962
Brosel, Marcos
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Indret 4.
LOCALITZACIÓ

424571,48
y = 4601150,36

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Borgunyó; Serra de Can Borgunyó - camp de pilota i hàbitat

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPZEA.-40

Carrer  Jaume I
Carrer  Lusitània

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.4 / Zona residencial d’eixample 

amb terciari 
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Context El jaciment es localitza en els antics terrenys de la desapareguda masia de Can Borgonyó. 
En el sector delimitat pel carrer Jaume I cantonada carrer Lusitània, al sector de La 
Concòrdia.

Cronologia Edat del Bronze (indeterminat)

Entorn de protecció Sector delimitat pel carrer de Jaume I i de la Lusitània encara es podrien localitzar, per 
sota de l'actual paviment i de manera molt esporàdica, restes d'interès

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.021

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-22

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Espai de mínima expectativa arqueològica

Entorn de protecció L'expectativa arqueològica d'aquest punt és testimonial, i sobretot es redueix a l'espai de 
via pública no afectat per la profunda urbanització del sector.
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1973): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.455 i 491. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.319-320.

MARCET, R. i PETIT, M.A. (1985): "Assentaments d’habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.114, fig.7 

Informació històrica La troballa que origina aquest Aea fou realitzada en uns terrenys propers a la masia de 
Can Borgonyó, al sector de la Concòrdia. En l'actualitat aquests terrenys estan totalment 
urbanitzats i ocupats per blocs de pisos i diverses infrastructures urbanes. Rrestes 
arqueològiques  documentades l'any 1972. Tot i això, cal remarcar que en el sector 
delimitat pel carrer de Jaume I i de la Lusitània encara es podrien localitzar, per sota de 
l'actual paviment i de manera molt esporàdica, restes d'interès.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Serra de Can Borgonyó AEA.021.BARP

Observacions Segons R.Subirana, les restes prehistòriques ja eren conegudes (SUBIRANA, 1973).

núm.18.

BARÓ, R. (1995): Gent nostra als carrers de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, pàg.148.

Actuacions finca Fons de cabana del Bronze Final.  O. Granados i A. Roig realitzaren una intervenció 
parcial en la qual es va poder documentar una taca de cendres d’entre 5 i 6 m. de llargada 
i 12 cm. de potència. En aquesta excavació es recuperà divers material ceràmic obrat a 
mà, fragments de fauna, pedres i alguns fragments de braçalet de petxina.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-22)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria
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Sabadell

Serra de Can Borgonyó AEA.021.BARP

Vista del jaciment. Desembre 1985 Zona de la Serra de Can Borgonyó
Juan-Muns Plans, Núria

Zona de la Serra de Can Borgonyó
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Serra de Can Borgonyó AEA.021.BARP
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Sabadell

Carrer de Francesc Layret AEA.022.BARP

Indret 5.
LOCALITZACIÓ

424875,97
y = 4601215,49

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Carrer de Martí Trias

Adreça/es

ICGC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer   Francesc Layret

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 
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Sabadell

Carrer de Francesc Layret AEA.022.BARP

Context Segons el Sr. Renom quan es va obrir el Carrer Martí Trias, que és el que uneix la 
carretera de Castellar amb la de Matadepera, actual carrer Francesc Layret,  davant la 
fàbrica d'un tal Pont (no es coneix la ubicació) i un camp de futbol (tampoc es coneix la 
ubicació) es van trobar fragments ceràmics informes amb cordons llisos i digitats.

Cronologia Edat del Bronze Final ( -1200 / -650 )

Entorn de protecció Es poden conservar restes al subsòl de la via pública en solars no urbanitzats del carrer 
Francesc Layret

 

Estat conservació Dolent;  Es poden conservar restes al solar industrial, encara que amb una baixa 
expectativa.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.022

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-23

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Espai de mínima expectativa arqueològica

Entorn de protecció En l'actualitat, l'espai d'expectativa és ocupat per un parell d'indústries. No obstant, en el 
subsòl, tant de la via pública com de les parcel.les edificades, encara podrien localitzar-se 
restes conservades.
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Carrer de Francesc Layret AEA.022.BARP

Bibliografia  ROIG, A. Mapa arqueològic de 
Sabadell                                                                                       RENOM, V. (1914-1948): 
Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’Història de Sabadell, vol. III, pàg. 212, gener de 
1949, còpia inèdita mecanografiada.

MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d’habitació a l’aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.115, fig.7 
núm.21.

Actuacions finca Troballa fortuïta.- L'any 1949 promogut pel Museu d'Història de Sabadel es fa una 
campanya arqueològica originats per la voluntat d'urbanitzar els terrenys  i dirigida per V. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Carrer de Francesc Layret AEA.022.BARP

Observacions Jaciment indeterminat, possiblement del bronze final III. No es va identificar cap tipus 
d’estructura arqueològica

Renom - J. Serra Ràfols - Ll. Mas.

- Informe preliminar de la fase I sobre la  intervenció arqueològica al subsòl del carrer de 
Francesc Layret núm. 49 de Sabadell (Vallès Occidental),  realitzat per Dracma 
Arqueologia (Eugeni Junyent Carreras), amb data d’agost de 2018.

- Informe preliminar de la fase I sobre la  intervenció arqueològica al subsòl del carrer de 
Francesc Layret núm. 49 de Sabadell (Vallès Occidental),  realitzat per Dracma 
Arqueologia (Eugeni Junyent Carreras), amb data de gener de 2020.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-23)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Carrer Francesc LayretLocalització c. Francesc Layret
GPC
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Sabadell

Creu Alta-Vapor de Cal Tous AEA.023.BARP

Indret 5.
LOCALITZACIÓ

425091,32
y = 4600502,83

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Sant Vicenç
Carrer  de l'Agricultura

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 
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Sabadell

Creu Alta-Vapor de Cal Tous AEA.023.BARP

Elements Vapor de Cal Tous. Localització de materials aïllats d’època romana: fragments de terra 
sigil•lata hispànica, ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, fragments d’àmfora, 
fragments de llàntia i malacologia.

Context Està definit per un jaciment d'època romana i per una antiga indústria llanera. Els indicis 
arqueològics d'època romana són imprecisos i força contradictoris.  Encara es poden 
preservar restes soterrades d'interès en la part conservada de l'illa formada pels carrers 
de Borràs, de Sant Vicenç i d'Agricultura

Cronologia Època romà ( -218 / 476 ). Edat moderna; edat contemporània

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.023

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-24

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Restes del possible Vapor de Cal Tous

Restes d'època romana

Entorn de protecció Illa formada pels carrers de Borràs, de Sant Vicenç, d'Agricultura i el passatge F. Llàcer.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Creu Alta-Vapor de Cal Tous AEA.023.BARP

Observacions A aquesta AEA se li afegeix les restes d'instal·lacions de l'antic Vapor de Cal Tous, obert 
al segle XIX.El jaciment sembla que estava emplaçat en els terrenys de l'antic camp de 
futbol de la Creu Alta. En l'actualitat el camp ha desaparegut i ha deixat pas a un gran 
conjunt de blocs de pisos, limitats pels carrers de Sant Vicenç, de l'Agricultura, de Borràs i 

Bibliografia ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el área metropolitana de Barcelona, 
s/n. Comisión de Urbanismo de Barcelona, document d'ús intern, núm.27.

Informació històrica El nom amb que es coneixen és "Creu Alta, antic Camp de Futbol", però es creu que es 
podria referir al nou (Nova Creu Alta). Seguint el seu nom original es situaria al carrer Sant 
Vicenç en el lloc on hi havia el vell camp de pilota, ara hi ha un gran conjunt de vivendes. 
Els materials recuperats foren: fragments de ceràmica sigil·lata hispànica (Dreg. 37), 
ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, àmfora, lluernes restes malacològiques.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Creu Alta-Vapor de Cal Tous AEA.023.BARP

el passatge F. Llàcer.
Hi ha una certa confusió, però, sobre la ubicació concreta del jaciment. Encara que la 
troballa es coneix amb el nom "Creu Alta, antic camp de futbol", s'ha pensat que més que 
l'antic, es pugui tractar del camp de la "Nova Creu Alta" (segons PEPPAS-2).

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-24)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria Juan-Muns Plans, Núria
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Sabadell

Creu Alta AEA.023.001.BARP

Indret 5.
LOCALITZACIÓ

425091,32
y = 4600502,83

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Antic Camp de futbol

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de l'Agricultura
Carrer  Sant Vicenç

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 
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Creu Alta AEA.023.001.BARP

Elements Vapor de Cal Tous. Localització de materials aïllats d’època romana: fragments de terra 
sigil•lata hispànica, ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, fragments d’àmfora, 
fragments de llàntia i malacologia.

Context Està definit per un jaciment d'època romana i per una antiga indústria llanera. Els indicis 
arqueològics d'època romana són imprecisos i força contradictoris.  Encara es poden 
preservar restes soterrades d'interès en la part conservada de l'illa formada pels carrers 
de Borràs, de Sant Vicenç i d'Agricultura

Cronologia Època romà ( -218 / 476 ). Edat moderna; edat contemporània

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.023.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-24

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Llei 9/1993; Decret 78/2002; PEPBAMAS

Restes d'època romana

Entorn de protecció Illa formada pels carrers de Borràs, de Sant Vicenç, d'Agricultura i el passatge F. Llàcer.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Creu Alta AEA.023.001.BARP

Observacions A aquesta AEA se li afegeix les restes d'instal·lacions de l'antic Vapor de Cal Tous, obert 
al segle XIX.El jaciment sembla que estava emplaçat en els terrenys de l'antic camp de 
futbol de la Creu Alta. En l'actualitat el camp ha desaparegut i ha deixat pas a un gran 
conjunt de blocs de pisos, limitats pels carrers de Sant Vicenç, de l'Agricultura, de Borràs i 

Bibliografia ESTRADA, J. (1969): Vías y poblamiento romano en el área metropolitana de Barcelona, 
s/n. Comisión de Urbanismo de Barcelona, document d'ús intern, núm.27.

Informació històrica El nom amb que es coneixen és "Creu Alta, antic Camp de Futbol", però es creu que es 
podria referir al nou (Nova Creu Alta). Seguint el seu nom original es situaria al carrer Sant 
Vicenç en el lloc on hi havia el vell camp de pilota, ara hi ha un gran conjunt de vivendes. 
Els materials recuperats foren: fragments de ceràmica sigil·lata hispànica (Dreg. 37), 
ceràmica comuna romana, ceràmica de cuina, àmfora, lluernes restes malacològiques.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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el passatge F. Llàcer.
Hi ha una certa confusió, però, sobre la ubicació concreta del jaciment. Encara que la 
troballa es coneix amb el nom "Creu Alta, antic camp de futbol", s'ha pensat que més que 
l'antic, es pugui tractar del camp de la "Nova Creu Alta" (segons PEPPAS-2).

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-24)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988Vista del Jaciment de la Creu Alta. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria Juan-Muns Plans, Núria
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Sabadell

Vapor de Cal Tous AEA.023.002.BARP

Indret

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Vapor de Cal Tous AEA.023.002.BARP

 

 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.023.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-24

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Llei 9/1993; Decret 78/2002; PEPBAMAS

Restes d'època romana
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-24)

Ortofoto
GPC

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Sant Vicenç de Jonqueres - Collsalarca AEA.024.BARP

Indret 2.
LOCALITZACIÓ

425153,00
y = 4602385,11

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Marges de Jonqueres - Sitja de Collsalarca - Can Puiggener

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Passatge  de les Escoles,  2

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 
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Sant Vicenç de Jonqueres - Collsalarca AEA.024.BARP

Elements Església de Sant Vicenç de Jonqueres

Context En el cas de l'escola podria haver-hi indicis d'assentament prehistòirc i posteriorment 
romà. En el cas de l'eglésia, la seva consagració es remunta a època alt medieval

Ús actual Religiós

Cronologia Prehistòria, Època romana; Alta edat Mitjana i època contemporània

Ús original/altres Cultural

Entorn de protecció Aquesta AEA inclou dos elements d'interès arqueològic: el conjunt monumental de Sant 
Vicenç de Jonqueres i el sector arqueològic de Collsalarca.
La proposta de protecció abraça l'esglèsia i els voltants. Hi ha la possibilitat de localitzar 
estructures i restes soterrades associades a l'edifici actualment rehabilitat i ja excavat 
sistemàticament al seu interior.

El sector de Collsalarca té un potencial menor. L'espai de protecció es redueix al serrat 
antigament ocupat per la masia de Can Puiggener on, actualment, hi ha el pati de l'escola 
pública Joan Maragall. L'any 1969 es realitzà l'excavació d'una fossa de cronologia 
indeterminada. De forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, 
on es constatà l'existència de ceràmiques d'època romana i dels ss.XIV, XVII, XVIII i XIX.

 

Estat conservació Bo;  Sitja aïllada de cronologia romana, Moderna o contemporània. L’estructura mostra 
1'20 m. de fondària conservada, 1'10 m. d’amplada màxima i un diàmetre de boca 
d’aproximadament 0'45 m. En el fons hi havia un enllosat de pedres planes lligades amb 
morter. Els materials recuperats són variats, destaca l’esquelet d’un gos, pedres, metalls i 
alguns fragments de ceràmica de cronologia indeterminada.

Tipus Lloc d'habitació, Edifici religió

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.07.EA 
Església de Sant Vicenç de 
Jonqueres.

Nº reg/cat. AEA-024,  BCIL

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-25

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Documentació de l'església i rectoria

Zona al voltant de l'església i subsòl. Zona de Collsalarca, al voltant de 
l'escola Joan Margall per restes prehistòriques i romanes.

Volumétric

Entorn de protecció La proposta de protecció abraça l'esglèsia i els voltants. Hi ha la possibilitat de localitzar 
estructures i restes soterrades associades a l'edifici actualment rehabilitat i ja excavat 
sistemàticament al seu interior.

El sector de Collsalarca té un potencial menor. L'espai de protecció es redueix al serrat 
antigament ocupat per la masia de Can Puiggener on, actualment, hi ha el pati de l'escola 
pública Joan Maragall.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en el Sector de Sant Vicenç de Jonqueres, 
caldrà:                                                                                                                                       
           1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les 
immediacions del conjunt monumental i en l'àmbit estricte del recinte: església i 
rectoria.                       2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                            3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i 
prospecció.                                                                                                          La 
documentació de materials arqueològics, d'època romana i moderna, pels voltants de 
Collsalarca, ha comportat la protecció de l'entorn immediat a l'escola Joan Maragall, 
excloent aquells espais edificats que puguin haver modificat de forma substancial el 
subsòl i el serrat adjacent. Es proposen, doncs, les mateixes intervencions 
arqueològiques definides per Sant Vicenç de Jonqueres: control i seguiment arqueològic 
de rebaixos, prospecció sistemàtica i excavació de les possibles troballes derivades de les 
anteriors accions.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica Parròquia del terme de Jonqueres, terme que depenia del Castell de Terrassa;
s'estenia des de Castellar i Sentmenat, pel costat de tramuntana, i fins a Sant
Quirze de Terrassa per la banda de migdia, i limitava pel costat de llevant amb
Sabadell (límit que seguia el c. de les Valls, la via Massagué i el camí de Can
Puiggener), i per ponent amb el terme de Sant Julià d'Altura.
L'any 1001aquest edifici surt documentat per primera vegada; i apareix com a
parròquia l'any 1017.
L'any 1214 s'hi fundà un monestir de monges benetes amb el nom de Santa
Maria de Jonqueres, monestir fundat per Maria de Terrassa. Per influència de
Garsendis, vescomptessa de Bearn i senyora de Castellbell i Montcada, i també
de la vila de Sabadell i el terme d'Arraona, el monestir passà, l'any 1233, a l'ordre
de la Fe i de la Pau. Aquest ordre s'extingi l'any 1269 i el monestir passà a mans
de l'ordre de Santiago. Entre aquesta darrera data i el 1298 el monestir es
traslladà a les afores de Barcelona. Sant Vicenç, però, seguí funcionant com a
parròquia dins el terme de Jonqueres. Aquesta en l'aspecte religiós depenia del
Bisbat de Barcelona, i en l'aspecte civil i polític depenia del Castell de Terrassa.
L'any 1562 es produeix la divisió d'aquesta parròquia i d'altres del terme de
Terrassa. Però no és fins el 1800 que aquesta separació és total, és el moment
en què s'aconsegueix un batlle propi, independent del de la vila de Terrassa.
A finals del s. XVIII es comença a formar un nucli de poblament separat de la
parròquia (la Creu Alta), l'augment progressiu d'aquest nucli fou motiu suficient
perquè els seus habitants demanessin el trasllat de la parròquia. Aquest canvi de
parròquia s'aconseguí provisionalment l'any 1882 i definitivament l'any 1889.
Per altra banda la vila de Sabadell tenia un gran interès per annexionar-se aquest
terme, l'any 1852 aconseguirà la primera annexió (part de l'actual Ronda
Zamenhof amb la Riereta, actual Ronda Ponent). La resta de territori no
l'aconseguirà fins el 1904.
En aquesta església hi podem observar diferents etapes constructives, una que
va del s. XI al s. XIII, determinada per un edifici de tipologia romànica, de planta
rectangular (mida més reduïda que l'actual), del qual es conserva el mur de
ponent i el nord. La següent etapa va del s. XIII al s. XIV, produint-se una
ampliació lateral pel cantó sud en època gòtica. Trobem una altra etapa d'època
Renaixentista (s. XVI-XVII), moment en què es construeix la rectoria. La darrera
de les etapes té lloc durant el s. XVIII, reforma en la qual s'allarga la nau pel
cantó de llevant, creant-se un espai destinat a sagristia. Es construeix la capella
pel costat sud.
Finalment l'any 1993 es produeix una consolidació, rehabilitació i restauració

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Intervencions a l’església:
Segons els arqueòlegs responsables de l'excavació el nivell de la primera església (987) 
va quedar rebaixat per vencer el desnivell natural del terreny en fer-se la remodelació de 
l'església el segle XIV, trobant-se el nivell modern per sota del que devia ésser l'antic sól. 
Va haver-hi dues remodelacions la primera cap el s. XIII-XIV i la segona en el s. XVI. Les 
sitges que es van excavar són més antigues que els murs de la primitiva església.
Collsalarca. 
L'any 1969 es realitzà l'excavació d'una fossa de cronologia prehistórica indeterminada 
(ceràmica indeterminada, restes de fauna) a l’actual pati de l’escola Joan Maragall. De 
forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, on es constatà 
l'existència de ceràmiques d'època romana i dels s.XIV, XVII, XVIII i XIX. (ceràmica de 
tradició ibèrica, ceràmica comuna, dòlium, allisador, morter, tègula, ímbrex, fragment 
ganivet sílex (?), restes (fauna) i els moderns (ceràmica vidriada, ferro, cetrill...).

Bibliografia MASAGUÉ, J.M. (1995).  Església de Sant Vicenç de Jonqueres. Quaderns de Patrimoni I. 
Ajuntament de Sabadell. 
MONTLLOR, J. (1962) Notes històriques de Sant Vicens de Jonqueres .  Comunicació 
presentada a la Fundació Bosch i Cardellach el dia 30 de juny de 1945.
VILARRUBIAS, P. (1885)Iglesia de San Vicente de Junqueras. Ilustración Sabadellense. 
Sabadell, núm. 5 p. 37 : 
CARBONELL, O.; PRAT, J. (2003) "Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964".Edició de l'Ajuntament de Sabadell.

 SUBIRANA, R. (1979 )Obra sabadellenca 1953-1978.  Edició d'homenatge                        
SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.409 i 414. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.824. Sabadell, 1996.
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pàg.309.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
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històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
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donant a l'edifici un nou ús, actualment l'església ha estat transformada en seu
del Servei General d'Informació d'Alta Muntanya.

Actuacions finca L'any 1969  es va fer una inspecció ocular i una excavació arqueològica dirigida per R. 
Subirana - A. Roig - J. Carreras i promoguda pel Museu d'Història de Sabadell arell de la 
urbanització dels terrenys.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-25)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
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Collsalarca. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria

Sant Vicenç de Jonqueres. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 2.
LOCALITZACIÓ

425230
y = 4602580

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Passatge  de les Escoles, 2

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Església de Sant Vicenç de Jonqueres

Context la seva consagració es remunta a època alt medieval.Església del s. XI. A partir de les 
excavacions s’han inferit sis moments d’ocupació: a) camp de sitges sense cap estructura 
associada (ss. IX-X), b) construcció d’una estructura vinculada a les fosses (ss. X-XI), c) 
construcció dels fonaments d’un temple de tipologia romànica (ss. XI-XII), d) ampliació 
lateral del temple, en època gòtica (ss. XIII-XIV), e) modificacions d’època renaixentista i 
construcció d’un edifici adossat a ponent (ss. XVI-XVII), i f) ampliació del temple pel costat 
de llevant i de l’edifici adossat a ponent (ss. XVIII-XIX), MASAGUÉ, 1995: 16, 29-35).

Cronologia Medievals: dels Carolingis al Comtes Medieval (800-1492) i Època moderna.

Entorn de protecció El jaciment està localitzat en una zona d'horts i fàbriques situada a la part nord-est de 
Sabadell, dins la depressió del riu Ripoll, damunt d'un contrafort de la serra del Padró, 
entre el riu Ripoll i la carretera de Castellar del Vallè - Prats de Lluçanès.

 

Estat conservació Bo;  L’església i la resta del conjunt van ser rehabilitats i actualment l’edifici principal acull 
el Servei General d’Informació de Muntanya de Catalunya i l’antiga rectoria un habitatge i 
un taller de restauració. Se n’han conservat els elements arquitectònics i estructurals 
principals.

Tipus Edifici religiós

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.07.EA 
Església de Sant Vicenç de 
Jonqueres.

Nº reg/cat. AEA.024.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-25

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Documentació de l'església i rectoria

Zona al voltant de l'sglésia i subsòl. Zona d Collsalarca, al voltant de 
l'escola Joan Margall per restes prehsitòriques i romanes

Entorn de protecció La proposta de protecció abraça l'esglèsia i els voltants. Hi ha la possibilitat de localitzar 
estructures i restes soterrades associades a l'edifici actualment rehabilitat i ja excavat 
sistemàticament al seu interior.

El sector de Collsalarca té un potencial menor. L'espai de protecció es redueix al serrat 
antigament ocupat per la masia de Can Puiggener on, actualment, hi ha el pati de l'escola 
pública Joan Maragall.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en el Sector de Sant Vicenç de Jonqueres, 
caldrà:                                                                                                                                       
           1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les 
immediacions del conjunt monumental i en l'àmbit estricte del recinte: església i 
rectoria.                       2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                            3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i 
prospecció.                                                                                                          La 
documentació de materials arqueològics, d'època romana i moderna, pels voltants de 
Collsalarca, ha comportat la protecció de l'entorn immediat a l'escola Joan Maragall, 
excloent aquells espais edificats que puguin haver modificat de forma substancial el 
subsòl i el serrat adjacent. Es proposen, doncs, les mateixes intervencions 
arqueològiques definides per Sant Vicenç de Jonqueres: control i seguiment arqueològic 
de rebaixos, prospecció sistemàtica i excavació de les possibles troballes derivades de les 
anteriors accions.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia MONTLLOR, J. (1959): "El monestir de Santa Maria de Jonqueres", a Alba, revista de la 
parroquia de la Purísima Concepción, núm.109, any X, Sabadell, març de 1959, pàg.311.

MONTLLOR, J. (1962): "La parroquia de Jonqueres: la seva antiguitat, el seu nom", a 
Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch i Cardellach, núm.VI, Sabadell.

SUBIRANA, R. (1967): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 

Informació històrica Parròquia del terme de Jonqueres, terme que depenia del Castell de Terrassa;
s'estenia des de Castellar i Sentmenat, pel costat de tramuntana, i fins a Sant
Quirze de Terrassa per la banda de migdia, i limitava pel costat de llevant amb
Sabadell (límit que seguia el c. de les Valls, la via Massagué i el camí de Can
Puiggener), i per ponent amb el terme de Sant Julià d'Altura.
L'any 1001aquest edifici surt documentat per primera vegada; i apareix com a
parròquia l'any 1017.
L'any 1214 s'hi fundà un monestir de monges benetes amb el nom de Santa
Maria de Jonqueres, monestir fundat per Maria de Terrassa. Per influència de
Garsendis, vescomptessa de Bearn i senyora de Castellbell i Montcada, i també
de la vila de Sabadell i el terme d'Arraona, el monestir passà, l'any 1233, a l'ordre
de la Fe i de la Pau. Aquest ordre s'extingi l'any 1269 i el monestir passà a mans
de l'ordre de Santiago. Entre aquesta darrera data i el 1298 el monestir es
traslladà a les afores de Barcelona. Sant Vicenç, però, seguí funcionant com a
parròquia dins el terme de Jonqueres. Aquesta en l'aspecte religiós depenia del
Bisbat de Barcelona, i en l'aspecte civil i polític depenia del Castell de Terrassa.
L'any 1562 es produeix la divisió d'aquesta parròquia i d'altres del terme de
Terrassa. Però no és fins el 1800 que aquesta separació és total, és el moment
en què s'aconsegueix un batlle propi, independent del de la vila de Terrassa.
A finals del s. XVIII es comença a formar un nucli de poblament separat de la
parròquia (la Creu Alta), l'augment progressiu d'aquest nucli fou motiu suficient
perquè els seus habitants demanessin el trasllat de la parròquia. Aquest canvi de
parròquia s'aconseguí provisionalment l'any 1882 i definitivament l'any 1889.
Per altra banda la vila de Sabadell tenia un gran interès per annexionar-se aquest
terme, l'any 1852 aconseguirà la primera annexió (part de l'actual Ronda
Zamenhof amb la Riereta, actual Ronda Ponent). La resta de territori no
l'aconseguirà fins el 1904.
En aquesta església hi podem observar diferents etapes constructives, una que
va del s. XI al s. XIII, determinada per un edifici de tipologia romànica, de planta
rectangular (mida més reduïda que l'actual), del qual es conserva el mur de
ponent i el nord. La següent etapa va del s. XIII al s. XIV, produint-se una
ampliació lateral pel cantó sud en època gòtica. Trobem una altra etapa d'època
Renaixentista (s. XVI-XVII), moment en què es construeix la rectoria. La darrera
de les etapes té lloc durant el s. XVIII, reforma en la qual s'allarga la nau pel
cantó de llevant, creant-se un espai destinat a sagristia. Es construeix la capella
pel costat sud.
Finalment l'any 1993 es produeix una consolidació, rehabilitació i restauració
donant a l'edifici un nou ús, actualment l'església ha estat transformada en seu
del Servei General d'Informació d'Alta Muntanya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Intervencions a l’església:
Segons els arqueòlegs responsables de l'excavació el nivell de la primera església (987) 
va quedar rebaixat per vencer el desnivell natural del terreny en fer-se la remodelació de 
l'església el segle XIV, trobant-se el nivell modern per sota del que devia ésser l'antic sól. 
Va haver-hi dues remodelacions la primera cap el s. XIII-XIV i la segona en el s. XVI. Les 
sitges que es van excavar són més antigues que els murs de la primitiva església.
Collsalarca. 
L'any 1969 es realitzà l'excavació d'una fossa de cronologia prehistórica indeterminada 
(ceràmica indeterminada, restes de fauna) a l’actual pati de l’escola Joan Maragall. De 
forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, on es constatà 
l'existència de ceràmiques d'època romana i dels s.XIV, XVII, XVIII i XIX. (ceràmica de 
tradició ibèrica, ceràmica comuna, dòlium, allisador, morter, tègula, ímbrex, fragment 
ganivet sílex (?), restes (fauna) i els moderns (ceràmica vidriada, ferro, cetrill...).

núm.3, pàg.722. Sabadell, 1996.

VALL, R. (1981): "Sant Vicenç de Jonqueres", a Arrahona, núm.11. Publicació del Museu 
d’Història de Sabadell. Sabadell, primavera de 1981, pàgs.13-20.

LAUDO, D. (1985): "La Creu Alta, un terme desaparegut", a Penell de Sabadell, any II, 
núm.12.

LAUDO, D. (1986): "La parròquia de la Creu Alta", a Penell de Sabadell, any III, núm.21.

VIVES, E. (1985): Estudi antropològic de les restes procedents de Sant Vicenç de 
Jonqueres, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell.

MASAGUÉ, J. (1995): Església de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia I, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol .I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.24.

Actuacions finca Durant 3 anys seguits (des del 1983 al 1985) es van fer dues excavacions (una 
programada i una d'urgència) i una consolidació-restauració dirigida per A. Casanovas i 
promoguda per la Generalitat de Catalunya.

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
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Vista del Jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 2.
LOCALITZACIÓ

425153,00
y = 4602385,11

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Marges de Jonqueres - Sitja de Collsalarca - Can Puiggener

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Passatge  de les Escoles, 2

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Església de Sant Vicenç de Jonqueres

Context En el cas de l'escola podria haver-hi indicis d'assentament prehistòirc i posteriorment 
romà. En el cas de l'eglésia, la seva consagració es remunta a època alt medieval

Cronologia Prehistòria, Època romana; Alta edat Mitjana i època contemporània

Entorn de protecció Aquesta AEA inclou dos elements d'interès arqueològic: el conjunt monumental de Sant 
Vicenç de Jonqueres i el sector arqueològic de Collsalarca.
La proposta de protecció abraça l'esglèsia i els voltants. Hi ha la possibilitat de localitzar 
estructures i restes soterrades associades a l'edifici actualment rehabilitat i ja excavat 
sistemàticament al seu interior.

El sector de Collsalarca té un potencial menor. L'espai de protecció es redueix al serrat 
antigament ocupat per la masia de Can Puiggener on, actualment, hi ha el pati de l'escola 
pública Joan Maragall. L'any 1969 es realitzà l'excavació d'una fossa de cronologia 
indeterminada. De forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, 
on es constatà l'existència de ceràmiques d'època romana i dels ss.XIV, XVII, XVIII i XIX.

 

Estat conservació Bo;  Sitja aïllada de cronologia romana, Moderna o contemporània. L’estructura mostra 
1'20 m. de fondària conservada, 1'10 m. d’amplada màxima i un diàmetre de boca 
d’aproximadament 0'45 m. En el fons hi havia un enllosat de pedres planes lligades amb 
morter. Els materials recuperats són variats, destaca l’esquelet d’un gos, pedres, metalls i 
alguns fragments de ceràmica de cronologia indeterminada.

Tipus Edifici religiós

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.024.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-25

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Documentació de l'església i rectoria

Zona al voltant de l'sglésia i subsòl. Zona d Collsalarca, al voltant de 
l'escola Joan Margall per restes prehsitòriques i romanes

Entorn de protecció La proposta de protecció abraça l'esglèsia i els voltants. Hi ha la possibilitat de localitzar 
estructures i restes soterrades associades a l'edifici actualment rehabilitat i ja excavat 
sistemàticament al seu interior.

El sector de Collsalarca té un potencial menor. L'espai de protecció es redueix al serrat 
antigament ocupat per la masia de Can Puiggener on, actualment, hi ha el pati de l'escola 
pública Joan Maragall.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol intervenció urbanística en el Sector de Sant Vicenç de Jonqueres, 
caldrà:                                                                                                                                       
           1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les 
immediacions del conjunt monumental i en l'àmbit estricte del recinte: església i 
rectoria.                       2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                            3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i 
prospecció.                                                                                                          La 
documentació de materials arqueològics, d'època romana i moderna, pels voltants de 
Collsalarca, ha comportat la protecció de l'entorn immediat a l'escola Joan Maragall, 
excloent aquells espais edificats que puguin haver modificat de forma substancial el 
subsòl i el serrat adjacent. Es proposen, doncs, les mateixes intervencions 
arqueològiques definides per Sant Vicenç de Jonqueres: control i seguiment arqueològic 
de rebaixos, prospecció sistemàtica i excavació de les possibles troballes derivades de les 
anteriors accions.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 

declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia MASAGUÉ, J.M. (1995).  Església de Sant Vicenç de Jonqueres. Quaderns de Patrimoni I. 
Ajuntament de Sabadell. 
MONTLLOR, J. (1962) Notes històriques de Sant Vicens de Jonqueres .  Comunicació 

Informació històrica Parròquia del terme de Jonqueres, terme que depenia del Castell de Terrassa;
s'estenia des de Castellar i Sentmenat, pel costat de tramuntana, i fins a Sant
Quirze de Terrassa per la banda de migdia, i limitava pel costat de llevant amb
Sabadell (límit que seguia el c. de les Valls, la via Massagué i el camí de Can
Puiggener), i per ponent amb el terme de Sant Julià d'Altura.
L'any 1001aquest edifici surt documentat per primera vegada; i apareix com a
parròquia l'any 1017.
L'any 1214 s'hi fundà un monestir de monges benetes amb el nom de Santa
Maria de Jonqueres, monestir fundat per Maria de Terrassa. Per influència de
Garsendis, vescomptessa de Bearn i senyora de Castellbell i Montcada, i també
de la vila de Sabadell i el terme d'Arraona, el monestir passà, l'any 1233, a l'ordre
de la Fe i de la Pau. Aquest ordre s'extingi l'any 1269 i el monestir passà a mans
de l'ordre de Santiago. Entre aquesta darrera data i el 1298 el monestir es
traslladà a les afores de Barcelona. Sant Vicenç, però, seguí funcionant com a
parròquia dins el terme de Jonqueres. Aquesta en l'aspecte religiós depenia del
Bisbat de Barcelona, i en l'aspecte civil i polític depenia del Castell de Terrassa.
L'any 1562 es produeix la divisió d'aquesta parròquia i d'altres del terme de
Terrassa. Però no és fins el 1800 que aquesta separació és total, és el moment
en què s'aconsegueix un batlle propi, independent del de la vila de Terrassa.
A finals del s. XVIII es comença a formar un nucli de poblament separat de la
parròquia (la Creu Alta), l'augment progressiu d'aquest nucli fou motiu suficient
perquè els seus habitants demanessin el trasllat de la parròquia. Aquest canvi de
parròquia s'aconseguí provisionalment l'any 1882 i definitivament l'any 1889.
Per altra banda la vila de Sabadell tenia un gran interès per annexionar-se aquest
terme, l'any 1852 aconseguirà la primera annexió (part de l'actual Ronda
Zamenhof amb la Riereta, actual Ronda Ponent). La resta de territori no
l'aconseguirà fins el 1904.
En aquesta església hi podem observar diferents etapes constructives, una que
va del s. XI al s. XIII, determinada per un edifici de tipologia romànica, de planta
rectangular (mida més reduïda que l'actual), del qual es conserva el mur de
ponent i el nord. La següent etapa va del s. XIII al s. XIV, produint-se una
ampliació lateral pel cantó sud en època gòtica. Trobem una altra etapa d'època
Renaixentista (s. XVI-XVII), moment en què es construeix la rectoria. La darrera
de les etapes té lloc durant el s. XVIII, reforma en la qual s'allarga la nau pel
cantó de llevant, creant-se un espai destinat a sagristia. Es construeix la capella
pel costat sud.
Finalment l'any 1993 es produeix una consolidació, rehabilitació i restauració
donant a l'edifici un nou ús, actualment l'església ha estat transformada en seu
del Servei General d'Informació d'Alta Muntanya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Intervencions a l’església:
Segons els arqueòlegs responsables de l'excavació el nivell de la primera església (987) 
va quedar rebaixat per vencer el desnivell natural del terreny en fer-se la remodelació de 
l'església el segle XIV, trobant-se el nivell modern per sota del que devia ésser l'antic sól. 
Va haver-hi dues remodelacions la primera cap el s. XIII-XIV i la segona en el s. XVI. Les 
sitges que es van excavar són més antigues que els murs de la primitiva església.
Collsalarca. 
L'any 1969 es realitzà l'excavació d'una fossa de cronologia prehistórica indeterminada 
(ceràmica indeterminada, restes de fauna) a l’actual pati de l’escola Joan Maragall. De 
forma paral.lela es realitzà una prospecció superficial de tot el serrat, on es constatà 
l'existència de ceràmiques d'època romana i dels s.XIV, XVII, XVIII i XIX. (ceràmica de 
tradició ibèrica, ceràmica comuna, dòlium, allisador, morter, tègula, ímbrex, fragment 
ganivet sílex (?), restes (fauna) i els moderns (ceràmica vidriada, ferro, cetrill...).

presentada a la Fundació Bosch i Cardellach el dia 30 de juny de 1945.
VILARRUBIAS, P. (1885)Iglesia de San Vicente de Junqueras. Ilustración Sabadellense. 
Sabadell, núm. 5 p. 37 : 
CARBONELL, O.; PRAT, J. (2003) "Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964".Edició de l'Ajuntament de Sabadell.

 SUBIRANA, R. (1979 )Obra sabadellenca 1953-1978.  Edició d'homenatge                        
SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.409 i 414. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.824. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1969): "Collsalarca", a Diari de Sabadell, 13 de novembre de 1969. 
Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, pàgs.70-72.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàg.309.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.25.

Actuacions finca L'any 1969  es va fer una inspecció ocular i una excavació arqueològica dirigida per R. 
Subirana - A. Roig - J. Carreras i promoguda pel Museu d'Història de Sabadell arell de la 
urbanització dels terrenys.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-25)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
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Collsalarca jaciment. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Puiggener AEA.025.BARP

Indret 2.
LOCALITZACIÓ

425404,59
y = 4601609,62

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Canals, Torre del Fang

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Baixada de Can Puiggener

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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Elements Tanca de Can Puiggener

Context Es tracta de la zona on es va construir la masia de Can Puiggener amb cronologia del 
segle XIV. Aquest terrenys s'ubiquen al Parc de la Clota i de la zona encara queda en 
peus la tanca

Cronologia Baixa Edat Mitjana; Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció Aquest espai forma part del conjunt patrimonial i històric documentat en el marc del 
projecte de Parc Fluvial del Ripoll, impulsat des de l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació 
de Barcelona

 

Estat conservació Dolent;  Masia enrunada. Encara s’hi poden preservar restes soterrades. Es conserven les 
restes d’alguns murs i estructures de l’edificació original.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics S.09.EA Tanca 
de Can Puiggener.

Nº reg/cat. AEA.025

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-26

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Possibles restes soterrades de l'antiga masia de Can Puiggener

Entorn de protecció  En el cas de Can Puiggener cal contemplar la possibilitat de documentar restes al subsòl 
de la masia original, documentada d'ençà el segle XIV, que fou enderrocada, i de la qual, 
a banda de la paret de tanca, pràcticament no en queden altres restes dempeus.
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Informació històrica Aquest indret està documentat des del segle X, una possessió del monestir benedictí de 
Sant Pere de Puel·les. Al segle XIV les terres de les monges eren conreades per la família 
Canals i el lloc era conegut com a Mas Canals. L'any 1640 la finca es va vendre per 
problemes econòmics del propietari i per la mort prematura de l'hereu. La compra Batista 
Sampsó, propietari del molí de l'Amat. L'any 1641 fou venuda a la família dels Oller i 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció L'execució de futurs plans urbanístics, programats per aquest sector, haurà de contemplar 
a priori:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres que tingui a veure amb l'execució 
de futurs plans urbanístics.
2- Prospecció mecànica dels espais afectats.
3- Documentació i excavació dels nivells situats per sota de la cota zero.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La primera referència documental data del s. XIV. Entre els ss. XVI i XVIII, la casa 
s’esmenta com a Mas Canals. Entre els ss. XVIII i XIX (1909) la masia passa a ser 
propietat de la família Puiggener. Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

Fonts consultades: arxiu d’Esteve Canyameres.
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CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.300. Sabadell. Edicions Riutort.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
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VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.30.

Barba. L'any 1686 va ser comprada per Jaume Puiggener, pagès de Sabadell. L'any 1909 
Teresa Puiggener molt arruïnada, vengué la finca a l'industrial tèxtil Jaume Gorina Pujol, 
que va fer construir la muralla existent i el pont. El 1942 els hereus  van vendre la finca a 
l'advocat Enric Muns Palà, que començà a vendre terrenys per urbanitzar el barri. L'any 
1959 els últims masovers abandonaren la masia, que s'enfondrà poc 
després.                                                                                                              Masia 
originalment amb dues portes adovellades i diverses finestres amb inscripcions. Part de 
l’edifici era construït amb tapial. Antigament existia una era enrajolada. No es descarta 
que tinguem restes soterrades.

Actuacions finca El 1998 es va fer un Inventari dels elements d'interès patrimonial del Parc Fluvial del Ripoll 
dirigit per A. Roig i promogut conjuntament per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de 
Barcelona.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-26)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC

Mas CanalsMas Canals
Vila, Norbert Vila, Norbert

Mas Canals Mas Canals
Vila, NorbertVila, Norbert
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

425578,00
y = 4602175,51

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Restes del camí de Togores

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.11

Camí  a Castellar del Vallès (camí de la Tolosa)

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Xemeneia del molí de l'Amat

Context  A la part alta del marge del Ripoll, coincidint amb un tram del camí de Togores,  els indicis 
arqueològics apunten que s'hi poden conservar força restes d'interès. En les zones rurals 
amb indicis arqueològics cal actuar amb caràcter preventiu. Seria òptim impulsar 
programes de recerca en què la prospecció planificada permetès de discriminar amb 
major detall el potencial arqueològic d'aquests espais. Aquest tipus d'estudis s'haurien 
d'efectuar abans de qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics. A 
l'emplaçament del Molí de l'Amat, contràriament i degut a les transformacions industrials 
que ha sofert aquest indret, l'expectativa arqueològica és mínima. Ambdós sectors han 
estat documentats en el marc del projecte del Parc Fluvial del Ripoll, impulsat des de 
l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona

Ús actual Element simbòlic

Cronologia Època Baix Medieval (S.XIV) fins Època contemporània (S.XX)

Ús original/altres Indústria

Entorn de protecció Es proteix la zona de l'antic molí així com la part alta del marge del riu Ripoll, coincidint 
amb un tram del camí de Togores,

 

Estat conservació Bo;  Les restes del jaciment es conserven intactes. Hi ha però uns 2 m. de terres per sobre 
de l’estrat fèrtil.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.026

Classificació Zones arqueològiques

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-27

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coma a element més del desenvolupament industrial al voltant del riu 
Ripoll i l'explotació dels recursos hídrics

ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA

Entorn de protecció Zona de l'antic molí de l'Amat i part del camí de Togores
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les accions 
anteriors: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquest espai de protecció inclou dos punts diferenciats. A la part alta del marge del riu 
Ripoll, coincidint amb un tram del camí de Togores, els indicis arqueològics apunten que 
s'hi poden conservar força restes d'interès, d'època medieval i moderna.
Del molí de l'Amat ja no queden restes visibles.  Aquest molí, del s.XVII, estava integrat en 
el mateix sistema hidràulic del molí d'en Font. Rebia l'aigua per una sèquia que s'iniciava 
en una resclosa que hi havia uns metres més avall de la desembocadura del torrent de 
Colobrers al Ripoll. La sèquia servia també per regar extenses hortes associades al molí. 
L'espai irrigat sembla que estava envoltat d'una tanca, avui desapareguda. Contràriament 
a l'anterior espai i degut a les múltiples transformacions industrials que ha sofert, 
l'expectativa arqueològica és mínima. Tot i aquesta destrucció encara es poden preservar, 
al subsòl, certes estructures i instal.lacions associades al 
molí.                                                                                                                                          
          Masia medieval. En aquest lloc localitzà, a 1m. de fondària, un nivell de teules i 
maons que podrien haver pertangut a una masia antiga. A d’indret de la Torre del 
Canonge documentà un conjunt de pedres treballades vinculades possiblement a la 
capella. A tocar del camí de Togores localitzà també, un gran forn, una fita amb inscripció 
(ALOV), pedres i maons. Al costat de la capella, localitzà igualment, una gran pedra de 
molí.    Existeixen fotografies de les diverses localitzacions.
R. Subirana recull a les seves "Memòries històriques..." una notícia oral que certifica 
l’existència d’una construcció antiga en aquell paratge. Aquesta informació procedeix d'un 
pagès de la zona. Existeixen fotografies i materials, dels ss. XIII i XIV, recollits per J. 
Torras.

Bibliografia BOLÓS, J.; NUET, J. (2003) La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV.
FERNÀNDEZ, Ll. (2004) Itineraris pel Rodal de Sabadell. Unió Excursionista de Sabadell
https://norbertvila.blogspot.com.es/p/el-riu-ripoll.htm                                                               
SUBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.1, pàg.53. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1966): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.3, pàg.632. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.2, pàg.405 i 413. Sabadell, 1996.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.26.

Informació històrica Aquest molí fariner i draper es localitza a l'esquerra del Ripoll, entre la masia de can 
Puiggener i la torre del Canonge.  A l’any 1390 es documenta per primer cop un molí 
fariner en aquest lloc.  Posteriorment es coneix des del 1501 com a molí del mas Carbó, 
quan depenia del monestir de Sant Llorenç del Munt i es trobava en estat de ruïna. En 
aquesta data apareix a arrendat per Joan Samsó i aleshores prengué el nom de 
l'arrendatari fins al segle XVII. El 1648 els Samsó es van emparentar amb els Amat i 
d'aquí li pervingué el nom amb què encara és conegut actualment. El molí de l'Amat, que 
havia estat fariner i draper, acabà sent paperer a mans dels germans Fontanet, que el 
1878 hi començaren a fabricar paper d'estrassa.

Actuacions finca S'han fet dues actuacions: el 1964, sota la direcció de R. Subirana i promoguda pel Museu 
d'Història de Sabadell es va fer una primera campanya de recerca arqueològica. L'any 
1966, es tornà a fer una altra, aquest cop dirigida per J. Torras.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-27)

Protecció existent Protecció preventiva i documental
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

425730
y = 4602370

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Camí  a Castellar del Vallès (camí de la Tolosa)

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Xemeneia del molí de l'Amat

Context  A la part alta del marge del Ripoll, coincidint amb un tram del camí de Togores,  els indicis 
arqueològics apunten que s'hi poden conservar força restes d'interès. En les zones rurals 
amb indicis arqueològics cal actuar amb caràcter preventiu. Seria òptim impulsar 
programes de recerca en què la prospecció planificada permetès de discriminar amb 
major detall el potencial arqueològic d'aquests espais. Aquest tipus d'estudis s'haurien 
d'efectuar abans de qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics. A 
l'emplaçament del Molí de l'Amat, contràriament i degut a les transformacions industrials 
que ha sofert aquest indret, l'expectativa arqueològica és mínima. Ambdós sectors han 
estat documentats en el marc del projecte del Parc Fluvial del Ripoll, impulsat des de 
l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona

Cronologia Època Baix Medieval (S.XIV) fins Època contemporània (S.XX)

Entorn de protecció Es proteix la zona de l'antic molí així com la part alta del marge del riu Ripoll, coincidint 
amb un tram del camí de Togores,

 

Estat conservació Bo;  Les restes del jaciment es conserven intactes. Hi ha però uns 2 m. de terres per sobre 
de l’estrat fèrtil.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.026.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-27

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coma a element més del desenvolupament industrial al voltant del riu 
Ripoll i l'explotació dels recursos hídrics

ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA

Entorn de protecció Zona de l'antic molí de l'Amat i part del camí de Togores
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Informació històrica Aquest molí fariner i draper es localitza a l'esquerra del Ripoll, entre la masia de can 
Puiggener i la torre del Canonge.  A l’any 1390 es documenta per primer cop un molí 
fariner en aquest lloc.  Posteriorment es coneix des del 1501 com a molí del mas Carbó, 
quan depenia del monestir de Sant Llorenç del Munt i es trobava en estat de ruïna. En 
aquesta data apareix a arrendat per Joan Samsó i aleshores prengué el nom de 
l'arrendatari fins al segle XVII. El 1648 els Samsó es van emparentar amb els Amat i 
d'aquí li pervingué el nom amb què encara és conegut actualment. El molí de l'Amat, que 
havia estat fariner i draper, acabà sent paperer a mans dels germans Fontanet, que el 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquest espai de protecció inclou dos punts diferenciats. A la part alta del marge del riu 
Ripoll, coincidint amb un tram del camí de Togores, els indicis arqueològics apunten que 
s'hi poden conservar força restes d'interès, d'època medieval i moderna.
Del molí de l'Amat ja no queden restes visibles.  Aquest molí, del s.XVII, estava integrat en 
el mateix sistema hidràulic del molí d'en Font. Rebia l'aigua per una sèquia que s'iniciava 
en una resclosa que hi havia uns metres més avall de la desembocadura del torrent de 
Colobrers al Ripoll. La sèquia servia també per regar extenses hortes associades al molí. 
L'espai irrigat sembla que estava envoltat d'una tanca, avui desapareguda. Contràriament 
a l'anterior espai i degut a les múltiples transformacions industrials que ha sofert, 
l'expectativa arqueològica és mínima. Tot i aquesta destrucció encara es poden preservar, 
al subsòl, certes estructures i instal.lacions associades al 
molí.                                                                                                                                          
          Masia medieval. En aquest lloc localitzà, a 1m. de fondària, un nivell de teules i 
maons que podrien haver pertangut a una masia antiga. A d’indret de la Torre del 
Canonge documentà un conjunt de pedres treballades vinculades possiblement a la 
capella. A tocar del camí de Togores localitzà també, un gran forn, una fita amb inscripció 
(ALOV), pedres i maons. Al costat de la capella, localitzà igualment, una gran pedra de 
molí.    Existeixen fotografies de les diverses localitzacions.
R. Subirana recull a les seves "Memòries històriques..." una notícia oral que certifica 
l’existència d’una construcció antiga en aquell paratge. Aquesta informació procedeix d'un 
pagès de la zona. Existeixen fotografies i materials, dels ss. XIII i XIV, recollits per J. 
Torras.

Bibliografia BOLÓS, J.; NUET, J. (2003) La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV.
FERNÀNDEZ, Ll. (2004) Itineraris pel Rodal de Sabadell. Unió Excursionista de Sabadell
https://norbertvila.blogspot.com.es/p/el-riu-ripoll.htm                                                               
SUBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.1, pàg.53. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1966): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.3, pàg.632. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. M.H.S. 
Carpeta núm.2, pàg.405 i 413. Sabadell, 1996.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.26.

1878 hi començaren a fabricar paper d'estrassa.

Actuacions finca S'han fet dues actuacions: el 1964, sota la direcció de R. Subirana i promoguda pel Museu 
d'Història de Sabadell es va fer una primera campanya de recerca arqueològica. L'any 
1966, es tornà a fer una altra, aquest cop dirigida per J. Torras.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-27)

Protecció existent Protecció preventiva i documental
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Entorn Can Togores. Març 2013
Vila, Norbert

Entorn Can Togores. Març 2013
Vila, Norbert

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Camí de Togores AEA.026.001.BARP

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Molí de l'Amat AEA.026.002.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

425210
y = 4602250

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí del Mas Carbó - Molí Sampsó

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Camí  a Castellar del Vallès (camí de la Tolosa)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Xemeneia del molí de l'Amat

Context  A la part alta del marge del Ripoll, coincidint amb un tram del camí de Togores,  els indicis 
arqueològics apunten que s'hi poden conservar força restes d'interès. En les zones rurals 
amb indicis arqueològics cal actuar amb caràcter preventiu. Seria òptim impulsar 
programes de recerca en què la prospecció planificada permetès de discriminar amb 
major detall el potencial arqueològic d'aquests espais. Aquest tipus d'estudis s'haurien 
d'efectuar abans de qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics. A 
l'emplaçament del Molí de l'Amat, contràriament i degut a les transformacions industrials 
que ha sofert aquest indret, l'expectativa arqueològica és mínima. Ambdós sectors han 
estat documentats en el marc del projecte del Parc Fluvial del Ripoll, impulsat des de 
l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona

Cronologia Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció Es proteix la zona de l'antic molí així com la part alta del marge del riu Ripoll, coincidint 
amb un tram del camí de Togores,

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.011.EA 
Xemeneia del Molí de l'Amat.

Nº reg/cat. AEA.026.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-27

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coma a element més del desenvolupament industrial al voltant del riu 
Ripoll i l'explotació dels recursos hídrics

ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA

Entorn de protecció Zona de l'antic molí de l'Amat i part del camí de Togores
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Informació històrica Molí del s. XVII del que ja no queden restes visibles. Integrat en el mateix sistema hidràulic 
del molí d’en Font. Rebia l’aigua per una sèquia que s’iniciava en una resclosa que hi 
havia uns metres més avall de la desembocadura del torrent de Colobrers al Ripoll. La 
sèquia servia també per regar extenses hortes associades al molí. L’espai irrigat estava 
envoltat d’una tanca (ARGEMÍ, 1998).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El molí que hi havia en el lloc del molí de l’Amat, apareix documentat en relació amb el 
mas Carbó. Els documents mostren que aquest molí fariner ja era destruït vers el s. XVI. A 
partir d’aquest segle la família Sampsó instal•la un molí draper, de nova planta. Aquesta 
nova estructura romandrà en actiu fins el s. XVIII. A finals d’aquest segle el molí deixa de 
ser draper per passar a ser paperer i esporàdicament fariner. Vers l’any 1850 retorna 
l’activitat tèxtil, pràcticament fins avui en dia. En el s. XX passa a ser propietat de la família 
Llonch (ARGEMÍ, 1998; ALSINA & MASVIDAL, 1988).
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ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
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VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.27.

Cal destacar, que el lloc on es trobava situat el molí paperer de l’Amat, hi havia hagut un 
molí fariner conegut com del mas Carbó. Aquest lloc, avui està ocupat per unes naus 
industrials de recent construcció.

Actuacions finca El 1998 M. Argemí - J.M. Massagué van fer un Inventari dels elements d'interès 
patrimonial del Parc Fluvial del Ripoll promogut conjuntament per l'Ajuntament de 
Sabadell i la Diputació de Barcelona.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-27)

Protecció existent Protecció preventiva i documental
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Ortofoto
GPC

Entorn. Abril 2015
Vila, Norbert

Xemeneia del molí. Abril 2015 Xemeneia del molí. Abril 2015
Vila, NorbertVila, Norbert

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Molí de l'Amat AEA.026.002.BARP

Xemeneia del molí. Abril 2015
Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

425898,00
y = 4602601,51

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Torre de Togores Jussanes, d'en Xarau, D'en Maduixer, del canonge Barata

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.21

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Masia i capella

Context Aquesta ZEA inclou la masia d'origen medieval que  és un dels edificis del paisatge rural 
sabadellenc més interessants. La casa, però, roman abandonada i sols es conserva 
l'estructura principal, en estat ruïnós. De l'antiga construcció del s.XII només queden les 
restes de tres arcades de pedra, que podrien pertànyer a un celler emplaçat a la part 
occidental del mas, les quals foren arrencades l'any 1988. Es conserven dempeus les 
façanes i alguns dels àmbits interiors, la teulada, que mostra les vessants orientades a la 
façana principal i a l'est, està totalment enderrocada. Les dues plantes superiors també 
estan força malmeses, encara es mantenen, però, restes dels suports de les bigues.

Com a elements d'interès arqueològic destaquem: un conjunt de cups circulars de vi, un 
forn de pa amb cambra i cendrer, parets de tàpia, una finestra situada a la façana 
posterior construïda amb carreus treballats, una dovella central sobre la porta d'entrada 
amb la inscripció d'una data (1854), així com una pedra relacionada amb un dels cups que 
mostra també una data inscrita (1775), possible data de conversió de la sala en celler i les 
restes d'antics espais associats al cos principal. També es conserven trams de l'antiga 
tàpia, construïda amb aparell de reble i pedra treballada.

El conjunt també inclou una capella, del s.XVII, separada de la casa. Sobre la porta 
d'entrada hi ha una data:1745

Ús actual En desús. Abandonat

Cronologia Êpoca Alt Medieval (s.XII-XIII)-Època moderna (S.XV-XVIII)-Època contemporània

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció L'àmbit de protecció inclou la masia i la capella, així com l'entorn immediat. La possibilitat 
de localitzar i documentar restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions 
precedents o a àmbits soterrats com cellers, cups, dipòsits, galeries,... confereix al conjunt 
la categoria d'espai d'amplia expectativa arqueològica

 

Estat conservació Molt dolent;  Masia abandonada. Solament es conserva l’estructura principal de la casa, la 
qual es troba en un estat de progressiu enderrocament.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.21.EA 
Torre del Canonge.

Nº reg/cat. AEA.027

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-28

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi documentat i volumètric de l'edifici

Estudi volumètric i subsòl de la masia i capella

Entorn de protecció L'àmbit de protecció inclou, doncs, la masia i la capella, així com l'entorn immediat. La 
possibilitat de localitzar i documentar restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits soterrats com cellers, cups, dipòsits, galeries,... 
confereix al conjunt la categoria d'espai d'amplia expectativa arqueològica
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Aquestes construccions, Torre del Canonge i capella annexa, queden sotmeses a una 
doble lectura arqueològica: documentació dels volums construïts i  documentació de 
restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis 
soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.); per tant, qualsevol projecte de 
reforma o de rehabilitació haurà de contemplar un estudi sistemàtica de caràcter 
arqueològic i històric que inclogui:                                                                                 1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les proximitats del 
conjunt 
edificat.                                                                                                                                  
2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            
3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions de control i prospecció.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor arquitectònic/tipològic/artístic
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Torre del Canonge AEA.027.BARP

Observacions Com a elements d'interès arqueològic destaquem: un conjunt de cups circulars de vi, un 
forn de pa amb cambra i cendrer, parets de tàpia, una finestra situada a la façana 
posterior construïda amb carreus treballats, una dovella central sobre la porta d'entrada 
amb la inscripció d'una data (1854), així com una pedra relacionada amb un dels cups que 
mostra també una data inscrita (1775), possible data de conversió de la sala en celler i les 
restes d'antics espais associats al cos principal. També es conserven trams de l'antiga 
tàpia, construïda amb aparell de reble i pedra treballada

Bibliografia ROSELL, J. (1937): El rodal de Sabadell. Pàgs.99-103. Sabadell.
CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.294 i 295. Sabadell. Edicions Riutort.
CARRERAS, M. (1967): Elements d’història de Sabadell. Pàg.151. Caixa d’Estalvis de 
Sabadell. Sabadell.
SUBIRANA, R. (1980): Obra sabadellenca (1953-1978). Pàgs.49 i 292. Sabadell.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.81. Ajuntament de Sabadell.
ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàgs.26, 59 i 120. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.
LAUDO, D. (1985): Article a Revista Penell del Vallès, núm.12, novembre de 1985, 
Sabadell.
MONTLLOR, J.: Article a Revista Alba, vol. III, pàg.302.
MONTLLOR, J.: Article a Revista Alba, vol. IV, pàg.84.
CARRERAS, M.: Article a Revista Alba, vol. IV, pàg.392.

Informació històrica Tot i que sembla que els primers documents sobre l’indret i la masia remunten al S.X 
(967), la construcció data del s.XII, i  només queden les restes de tres arcades de pedra, 
que podrien pertànyer a un celler emplaçat a la part occidental del mas, les quals foren 
arrencades l'any 1988. Va ser la residència dels senyors de Togores, que en el segle XV 
(1401) pasar a mans de creditors. En el segle XVIII (1740) es adquirida per en Francesc 
Barata i Montanyà canonge de la Seu de Barcelona, i fill de la casa Barata de Matadepera. 
Farà importants obres i contrueix l’ermita del davant dedicada al Sant Crist i la Verge dels 
Dolors. A partir de llavors se la coneix com la Torres del Canonge Barata, fins l’actualitat. 
L’any 1854 torna a partir diverses reformes.  Actualment es  conserven dempeus les 
façanes i alguns dels àmbits interiors, la teulada, que mostra les vessants orientades a la 
façana principal i a l'est, està totalment enderrocada. Les dues plantes superiors també 
estan força malmeses, encara es mantenen, però, restes dels suports de les bigues.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-28)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Torre del CanongeTorre del Canonge
Vila, Norbert Vila, Norbert

Torre del Canonge Torre del Canonge
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Sabadell

Can Manent - Can Domènec AEA.028.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426467,6
y = 46003001,2

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Sabadell

Can Manent - Can Domènec AEA.028.BARP

Elements Masia Can Domènec i Masia Can Manent. L'espai de la Masia de Can Manent com Àrea 
d'Expectativa Arqueològica, disposa d'una fitxa específica: AEA.037.

Context Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval; els edificis es 
troben, actualment, en ús. Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus 
masia presenten una doble expectativa arqueològica: la  lectura arqueològica dels volums 
construïts i  la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.). Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat 
que s'hi poden conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les 
intervencions arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels 
edificis originals, les possibles troballes de restes als sectors adjacents.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Època Baix Medieval (s.XIII)-Època contemporània (s.XIX)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció  Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat que s'hi poden 
conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les intervencions 
arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels edificis originals, 
les possibles troballes de restes als sectors adjacents

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.22.EA Can 
Manent i amb la ARR.16.EA Can 
Domènec.

Nº reg/cat. AEA.028

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-29

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'assentament rural al voltant del riu Ripoll

Possibles restes en els camps adjacents així com en el subsòl de la masia

Les edificiacions relacionades les masies de Can Manent i Can Domènec

Entorn de protecció Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval. Els edificis es 
troben, actualment, en ús. El primer d'ells, Can Manent, datat al s.XIII. Can Domènec 
mostra planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics forans i dos patis. 
Tot i que l'edifici original (ss.XIII-XVII) està força reformat, encara es podrien localitzar 
restes del mas antic.
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Sabadell

Can Manent - Can Domènec AEA.028.BARP

Entorn de protecció Aquestes construccions, Can Manent i Can Domènec, queden sotmeses a una doble 
lectura arqueològica: documentació dels volums construïts i  documentació de restes al 
subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats 
(cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.); és així que, qualsevol projecte de 
reforma o de rehabilitació, haurà de contemplar un estudi sistemàtic de caràcter 
arqueològic i històric que inclogui:                                                                                 1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les proximitats del 
conjunt 
edificat.                                                                                                                                  
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Can Manent - Can Domènec AEA.028.BARP

Observacions Can Manent, datat al s.XIII, ha patit reformes. La primera fase de la construcció conserva 
l'estructura típica de la casa rural catalana. La segona fase mostra una reforma d'època 
moderna consistent en una galeria perimetral. Mostra una teulada a quatre vents, golfes i 
sis arcades orientades de cara a migdia. La façana principal va ser reformada l'any 1925.
Can Domènec: Can Domènec mostra planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta 
corrals simètrics forans i dos patis. Tot i que l'edifici original (ss.XIII-XVII) està força 
reformat, encara es podrien localitzar restes del mas antic

Informació històrica Can Manent: Els documents més antics que s'han trobat son de l'any 1546, però també es 
parla que ja existia al segle XIII.
Can Domènec: L'edifici original, era una masia dels   segles XIII-XVII.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-29)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Can Manent-Can Domènec

Can Manent Can Domènec
Vila, NorbertVila, Norbert
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Can Manent AEA.028.001.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426560
y = 4603270

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Camí  de Ripollet a Castellar, 282

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Sabadell

Can Manent AEA.028.001.BARP

Elements Masia Can Domènec i Masia Can Manent

Context Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval; els edificis es 
troben, actualment, en ús. Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus 
masia presenten una doble expectativa arqueològica: la  lectura arqueològica dels volums 
construïts i  la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.). Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat 
que s'hi poden conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les 
intervencions arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels 
edificis originals, les possibles troballes de restes als sectors adjacents.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492)-Època moderna-Època contemporània

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció  Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat que s'hi poden 
conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les intervencions 
arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels edificis originals, 
les possibles troballes de restes als sectors adjacents

 

Estat conservació Bo;  En la façana de la casa es veuen les diferents fases de construcció. Les obres de 
manteniment i millora de l’edifici han estat acurades. La casa està habitada.

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.22.EA Can 
Manent.

Nº reg/cat. AEA.028.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-29

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'assentament rural al voltant del riu Ripoll

Possibles restes en els camps adjacents així com en el subsòl de la masia

Les edificiacions relacionades les masies de Can Manent i Can Domènec

Entorn de protecció Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval. Els edificis es 
troben, actualment, en ús. El primer d'ells, Can Manent, datat al s.XIII. Can Domènec 
mostra planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics forans i dos patis. 
Tot i que l'edifici original (ss.XIII-XVII) està força reformat, encara es podrien localitzar 
restes del mas antic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Can Manent AEA.028.001.BARP

Entorn de protecció Aquestes construccions, Can Manent i Can Domènec, queden sotmeses a una doble 
lectura arqueològica: documentació dels volums construïts i  documentació de restes al 
subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats 
(cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.); és així que, qualsevol projecte de 
reforma o de rehabilitació, haurà de contemplar un estudi sistemàtic de caràcter 
arqueològic i històric que inclogui:                                                                                 1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les proximitats del 
conjunt 
edificat.                                                                                                                                  
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Can Manent AEA.028.001.BARP

Observacions Can Manent, datat al s.XIII, ha patit reformes. La primera fase de la construcció conserva 
l'estructura típica de la casa rural catalana. La segona fase mostra una reforma d'època 
moderna consistent en una galeria perimetral. Mostra una teulada a quatre vents, golfes i 
sis arcades orientades de cara a migdia. La façana principal va ser reformada l'any 1925.

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.294. Sabadell. Edicions Riutort.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.333. Ajuntament de Sabadell.
ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàg.60. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.
BARÓ, R. (1995): Gent nostra als carrers de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

Informació històrica Masia del s. XIII reformada. La primera fase de la construcció conserva l’estructura típica 
de la casa rural catalana. La segona fase mostra una reforma d’època moderna consistent 
en una galeria perimetral. Mostra una teulada a quatre vents, golfes i sis arcades 
orientades de cara a migdia. La façana principal va ser reformada l’any 1925.La primera 
referència històrica data del s. XII o s.XIII. La casa s’esmenta en un document del s. XVI 
(1588). Pertanyia a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres.

Fonts consultades: arxiu d’Esteve Canyameres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-29)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Can Manent

Can Manent Can Manent
Vila, NorbertVila, Norbert

Can Manent Can Manent
Vila, NorbertVila, Norbert
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Can Manent Can Manent
Vila, Norbert Vila, Norbert
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Sabadell

Can Domènec AEA.028.002.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426580
y = 4603060

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Canyameres

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SNU (no urbanitzable)
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Sabadell

Can Domènec AEA.028.002.BARP

Elements Masia Can Domènec i Masia Can Manent

Context Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval; els edificis es 
troben, actualment, en ús. Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus 
masia presenten una doble expectativa arqueològica: la  lectura arqueològica dels volums 
construïts i  la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.). Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat 
que s'hi poden conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les 
intervencions arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels 
edificis originals, les possibles troballes de restes als sectors adjacents.

Ús actual Habitatge unifamiliar

Cronologia Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492)-Època moderna-Època contemporània

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció  Es proposa la protecció sistemàtica dels dos edificis recollits, donat que s'hi poden 
conservar elements d'interès històric i arqueològic. Cal tenir present per les intervencions 
arqueològiques en qualsevol proposta de reforma o de rehabilitació dels edificis originals, 
les possibles troballes de restes als sectors adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Masia deshabitada. Al subsòl encara s’hi poden preservar restes i elements de 
gran interès arqueològic i històric.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.16.EA Can 
Domènec.

Nº reg/cat. AEA.028.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-29

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'assentament rural al voltant del riu Ripoll

Possibles restes en els camps adjacents així com en el subsòl de la masia

Les edificiacions relacionades les masies de Can Manent i Can Domènec

Entorn de protecció Aquest espai inclou dues masies documentades ja en època medieval. Els edificis es 
troben, actualment, en ús. El primer d'ells, Can Manent, datat al s.XIII. Can Domènec 
mostra planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics forans i dos patis. 
Tot i que l'edifici original (ss.XIII-XVII) està força reformat, encara es podrien localitzar 
restes del mas antic.
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Sabadell

Can Domènec AEA.028.002.BARP

Entorn de protecció Aquestes construccions, Can Manent i Can Domènec, queden sotmeses a una doble 
lectura arqueològica: documentació dels volums construïts i  documentació de restes al 
subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats 
(cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.); és així que, qualsevol projecte de 
reforma o de rehabilitació, haurà de contemplar un estudi sistemàtic de caràcter 
arqueològic i històric que inclogui:                                                                                 1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en les proximitats del 
conjunt 
edificat.                                                                                                                                  
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Can Domènec AEA.028.002.BARP

Observacions Can Domènec mostra planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics 
forans i dos patis. Tot i que l'edifici original (ss.XIII-XVII) està força reformat, encara es 
podrien localitzar restes del mas antic

Bibliografia ROSELL, J. (1937): El rodal de Sabadell. Pàg.54. Sabadell.
CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.294 i 302. Sabadell. Edicions Riutort.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.76. Ajuntament de Sabadell.
LAUDO, D. (1985): "La Creu Alta, un terme desaparegut", a Penell de Sabadell, revista 
mensual, any III, 
núm.12.                                                                                                                  Arxiu de 
Lluís Fernàndez i d’Esteve Canyameres.

Informació històrica Casa de pagès de planta baixa, amb pis i golfes centrals. Presenta corrals simètrics forans 
i dos patis. Tot i que l’edifici original (ss. XIII-XVII) està força reformat, encara es podrien 
localitzar restes del mas antic: estructures i serveis, el pou, terrissa ornamental procedent 
de la façana,…                                                                                         La primera 
referència que es té de Can Domènec data del s.XIII. Entre el s.XIII i el s. XVII, el mas 
s’esmenta com a Mas Canyameres. La primera cita escrita de l’actual casa data de l’any 
1854. Vers els anys -30, s'hi construeix una granja, coneguda com "Granja del Vallès". El 
mas original pertanyia a la parròquia de St.Vicenç de Jonqueres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-29)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Can Domènec
Vila, Norbert

Can Domènec Can Domènec
Vila, NorbertVila, Norbert

Can Domènec Can Domènec
Vila, NorbertVila, Norbert
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Can Domènec
Vila, Norbert
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El Fruiterar AEA.029.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

425670,7
y = 4601166,8

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms L'Horta de Can Puiggener - Horta de La Garriga

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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El Fruiterar AEA.029.BARP

Elements Recs antics, canalitzacions …

Context L'expectativa arqueològica queda reduïda a la localització d'infrastructures associades al 
rec: sèquies, rescloses, canalitzacions de regatge,... i a l'aprofitament dels recursos 
fluvials del riu Ripoll: edificacions tipus molí

Cronologia Edat Mitjana-Edat Contemporània

Entorn de protecció Espai irrigat situat al marge dret del riu Ripoll, entre el barri de Can Puiggener i el meandre 
que forma el riu Ripoll just sota les costes del Taulí.  Associat al mateix sistema hidràulic, 
hi ha el que era l'espai irrigat de l'Horta de la Garriga, on avui hi ha l'edifici industrial dels 
Tints Castelló. Tant l'Horta de Can Puiggener com l'antiga Horta de La Garriga estan 
vinculades al funcionament del molí de La Garriga, identificat amb l'actual molí Torrella

 

Estat conservació Dolent;  Al subsòl s'hi poden preservar restes i elements de gran interès arqueològic i 
històric.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.029

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-30

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Conservació d'aquells elements originals que es posin al descobert en 
relació a l'aprofitament hidràulic del riu Ripoll.

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou tota la superfície de l'Horta de Can Puiggener i la part no 
edificada pertanyent als Tints Castelló. L'expectativa arqueològica queda reduïda a la 
localització d'infrastructures associades al rec: sèquies, rescloses, canalitzacions de 
regatge,... i a l'aprofitament dels recursos fluvials del riu Ripoll: edificacions tipus molí
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Sabadell

El Fruiterar AEA.029.BARP

Informació històrica Tant l’Horta de Can Puiggener com l’antiga Horta de La Garriga estan vinculades al 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, serà:                  1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les accions: control i 
prospecció.                                                                                                                          4- 
La localització de l'antic molí de La Garriga ha de permetre la lectura arqueològica dels 
volums construïts i la documentació i excavació de restes al subsòl, pertanyents a 
antigues infrastructures hidràuliques.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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El Fruiterar AEA.029.BARP

Observacions El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums 
construits així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Qualsevol actuació 
d'urbanització en aquest espai haurà de tenir present la preservació del paisatge històric.

Bibliografia ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del 
segle XVIII. Sabadell.

ALSINA, A. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del riu Ripoll. Sabadell.

ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col.lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.31.

funcionament del molí de La Garriga, identificat amb l’actual molí Torrella. Ambdós espais 
es regaven des de la sèquia que portava l’aigua al molí, que actualment comença en una 
resclosa situada just després del desguàs del molí amat, a la llera del riu (ARGEMÍ, 1998).

Actuacions finca El 1998 M. Argemí s'encarregà de l'inventari dels elements d'interès patrimonial del Parc 
Fluvial del Ripoll en carregat conjuntament per part de l'Aujntament de Sabadell i la 
Diputació de Barcelona.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-30)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC
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Sabadell

Taulí AEA.030.BARP

Indret 5.
LOCALITZACIÓ

425998,00
y = 4601275,20

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Sabadell

Taulí AEA.030.BARP

Context Materials arqueològics localitzats en aquesta zona i que es troben al Museu d'Història de 
Sabadell (Fragments de terra sigil.lata clara, ceràmica de cuina, comuna romana i alguns 
fragments de sílex)

Cronologia Êpoca Romana (s.III a.C.-s.V d.C.)

Entorn de protecció Subsòl en aquells sectors no urbanitzats, per exemple, en l'aparcament nord o en 
determinades zones verdes no remogudes en excés

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.030

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-31

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Possibles restes d'assentament romà

Entorn de protecció Sectors no urbanitzats, per exemple, en l'aparcament nord o en determinades zones 
verdes no remogudes en excés
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Sabadell

Taulí AEA.030.BARP

Observacions La troballa es realitzà en una plana situada dalt del marge dret del riu Ripoll i la Gran Via, 
on actualment hi ha l'hospital de Sabadell i d'altres serveis municipals. Només es pot 
descriure els materials dipositats al Museu: fragments de sigil·lata, fragments bases fons 
estriat, sigil·lata clara, ceràmica comuna, fragments de sílex.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-31)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de l'anterior acció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Ortofoto
GPC

Taulí

Taulí. Novembre 2011
Vila, Norbert
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426058.00
y = 4601073,20

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Sitges de Cal Castelló

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Camí de la Tintoreria Castelló AEA.031.BARP

Elements Tres fosses, les quals no han estat encara excavades ni estudiades. En el moment de la 
troballa i es registrà l’existència d’un conjunt de pedres que es podria identificar amb els 
fonaments d’un possible mur.

Context A prop del pont de la Salut, sobre el riu Ripoll, en el marge esquerre, a mà esquerra hi ha 
un carrer que porta a la Tintoreria Castelló. En fer-se accés i a uns 70 metres de la fàbrica 
aparegueren tres sitges en un espai de 10 metres. No han estat excavades i actualment 
són molt difícils de localitzar a causa de les verdisses.

Cronologia Desconeguda

Entorn de protecció La troballa està situada prop de l'accés a la nova fàbrica de la tintoreria Castelló, a uns 70 
metres

 

Estat conservació Regular;  Com que es tracta d'estructures que en el seu moment no varen ser excavades, 
encara s'en poden conservar restes.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.031

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-32

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Possibles restes associades al contexte de l'explotació i aprofitament del 
riu Ripoll

Entorn de protecció La troballa està situada prop de l'accés a la nova fàbrica de la tintoreria Castelló, a uns 70 
metres.
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Informació històrica La troballa està situada prop de l'accés a la nova fàbrica de la tintoreria Castelló, a uns 70 
metres. Es tracta d'un conjunt de fosses de cronologia indeterminada que ocupen un 
espai d'aprox. 10 metres quadrats. Aquestes no han estat encara excavades ni estudiades 
i, per tant, es poden preservar en bon estat. En el moment de la troballa i entre les 
bardisses que cobrien el marge, es registrà l'exitència d'un conjunt de pedres que es 
podrien identificar com els fonaments d'un possible mur. Aquestes dades fan recomanar la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La troballa està situada prop de l'accés a la nova fàbrica de la tintoreria Castelló, a uns 70 
metres

Bibliografia UBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.1, pàg.141. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1969): "Sabadell terra de sitges", a Diari de Sabadell, 11 de març de 
1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, pàgs.56-
59.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàg.322.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l'àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol .I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.37.

protecció arqueològica dels terrenys emplaçats a banda i banda del camí que porta a la 
tintoreria. L'espai d'expectativa arqueològica s'emmarca en una zona de pendent suau 
força favorable per a la implantació d'estructures tipus sitja.

Actuacions finca El 1964 R. Subirana, va fer una recerca arqueològica promoguda pel Museu d'Història de 
Sabadell

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-32)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Camí de la Tintoreria Castelló. Imatge històrica
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426299,00
y = 4600874,87

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Gual del camí de Caldes

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Context Les troballes realitzades entre els anys 60 i 90 entorn al molí d'en Torrella podrien estar 
vinculades a la via Aurèlia. Aquest espai podria emplaçar l'antic lloc de pas del riu Ripoll. 
D'aquesta manera s'infereix que la carretera imperial podria baixar pel davant del molí d'en 
Torrella, o sigui l'antic camí veïnal de Sabadell a Caldes.

Cronologia Època Romana ( s.III a.C.- s.V d.C.)

Entorn de protecció L'expectativa arqueològica es concentra, sobretot, al marge esquerre del riu, al vessant 
que puja cap a la Salut. Les possibilitats de que apareguin restes disseminades en altres 
punts propers al pont de la Salut duu a ampliar la zona d'expectativa arqueològica

 

Estat conservació Desconegut 

Tipus Viaris

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.001.EA Molí 
d'en Torrella.

Nº reg/cat. AEA.032

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-32

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Antic lloc de pas del Ripoll, probablement d'origen romà

Entorn de protecció L'expectativa arqueològica es concentra, sobretot, al marge esquerre del riu, al vessant 
que puja cap a la Salut. En general, el sector es troba molt afectat per l'erosió fluvial, pels 
col luvions del vessant i per l'acció antròpica i d'urbanització
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Bibliografia AA.VV (1912) Passava la via romana per la Serra de la Salut?. A Revista de Sabadell, any 
XXIX, núm. 7629. Sabadell
MAS, LL. (1944) Arragona, la progenitora de Sabadell. Publicació del Museu de Sabadell
MAS, LL. (1947) Los Vasos Apolinares. Museo de la Ciudad de Sabadell. Tomo III. 
Sabadll.

Informació històrica Segons l'explicació que Subirana fa en el seu llibre, pels vasos Apol·linars ja se sabia que 
la via romana de Cadis a Roma, , Arraona, encara que no es coneixia l'indret exacte.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtic del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors accions: 
control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Per les riuades del 1962 es van posar al descobert uns paviments romans (de picadís?) 
sota el molí d'en Torrella. Segons diu, aquest paviment feia uns 12 cm de gruix. El juliol de 
1998n es documenta una solera de còdols de dimensions diverses, la qual sembla definir 
una zona d gual. Durant la seva excavació es va recuperar material d’època romana: obra 
cuita, fragments de material constructiu..

MAS, LL. (1948) Situación de la estación o poblado de Arragona de los itinerarios 
romanos de los primeros siglos. A IV Congreso de Arqueologia del Sudeste Español. Elche
MONTLLORI, J. (1966) Arrahona-Sabadell. Revista Alba. Revista de la Purisima 
Concepción, año VII, núm 72. Sabadell
CAIXA de SABADELL (1968) La via romana de Cadis a Roma passa pel Vallès. Sabadell
SUBIRANA; R. (1978) Obra Sabadellenca. Edició Homenatge. Sabadell. pp. 82-85, pp. 
273-275, 99. 302-303

 ROIG, A (2006)Mapa arqueològic de Sabadell

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-32)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria
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Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella

Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella

Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella Via Romana-Gual del Molí d'en Torrella
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426162,00
y = 4601508,52

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Turó castell d'Arraona

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  de Caldes

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Castell Medieval amb vestigis d’època moderna i alguna resta prehistòrica. Durant els 
treball es documentaren diferents àmbits d’habitació, part de la vall de protecció del 
castell, parets del camí d’accés, dos dipòsits d’aigua, els fonaments de la muralla i d’una 
torre quadrada.

Context Els indicis arqueològics documentats en diferents intervencions permeten pensar en un 
jaciment força arrasat, però sobre el qual caldria incidir amb una investigació arqueològica 
sistemàtica. L'interès històric i arqueològic de l'indret és evident, i cal actuar de forma 
sistemàtica per tal de preservar des de la configuració natural del terreny fins a les 
possibles restes arqueològiques que s'hi poden conservar.

Cronologia Alta Edat Mitjana-Baixa Edat Mitjana; Època moderna

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou, doncs, l'esperó sobre el riu Ripoll i les planes situades al nord, 
en l'actualitat destinades al conreu

 

Estat conservació Dolent;  De les restes de l’antic conjunt defensiu excavat per V. Renom i R. Subirana, 
pràcticament sols queda l’emplaçament i algunes restes conservades en un lloc de difícil 
accés. Caldria fer treballs de consolidació de les esmentades restes.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.033

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-34

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Documentació en la qual es reflecteix que va ser un dels nuclis 
vertebradors da la història de Sabadell

Restes d'una estructura fortificada d'època medieva

Entorn de protecció L'espai de protecció inclou, doncs, l'esperó sobre el riu Ripoll i les planes situades al nord, 
en l'actualitat destinades al conreu
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Informació històrica El castell apareix documentat per primera vegada l’any 1049, tot i que el terme d’Arraone 
s’esmenta ja a mitjans segle X. Era l’enclavament dels poders feudals delegats del comte 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtic del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors accions: 
control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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de Barcelona en aquesta zona del Vallès. Els senyors d’Arraona tenien el domini sobre 
terres, béns i persones i van ser els promotors del mercat de Sabadell, que va esdevenir 
el nucli originari de la ciutat actual. A partir del segle XIV, el castell va formar part del 
patrimoni reial i progressivament va anar perdent importància davant la creixent vila de 
Sabadell. Al segle XVIII ja estava derruït i gairebé oblidat del tot.
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Observacions Entre els anys 1919-1920 i la dècada dels 60, principis dels 70, es realitzaren diferents 
intervencions amb resultats evidents: diferents àmbits d'habitació, part del vall de 
protecció del castell, parets del camí d'accés, dos dipòsits d'aigua i els fonaments de la 
muralla. Les estructures d'habitació documentades eren fetes amb carreus, així com la 
base de la muralla, la qual va ser construïda aprofitant el relleu natural del turó.

d’Homenatge, Sabadell, pàgs.89-91.

SUBIRANA, R. (1976): "Investigacions arqueològiques en el turó del Castell d'Arraona", a 
Arrahona, 2, pàgs.5-22.

MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL (1970-71): Diari d’excavacions i estudis. Fitxes 
realitzades per J. Farell entre els anys 1970 i 1971. Fotocopia, agost de 1998. Fitxa 
núm.4, juny de 1971.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.36

Actuacions finca L'any 1919, el  Museu d'Història de Sabadell va promoure una recerca arqueològica 
dirigida per V. Renom, Anys més tard, tant el 1967 com el 1970, va ser R. Subirana  va ser 
qui es va encarregar de dirigir la recerca arqueològica.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-34)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Turó castell d'Arraona

Turó castell d'Arraona Turó castell d'Arraona
Vila, NorbertVila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426981,00
y = 4602220,02

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Portell - Corrals de Mimó

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPZEA-45

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Masia i subsòl

Context Masia del s. XIV amb teulada a dues vessants, finestres d'obra cuita i parets de tapial. La 
protecció d'aquest espai és preventiva i l'expectativa mínima, donat que l'antiga masia fou 
destruïda. Se'n poden conservar restes soterrades al subsòl, prop de les actuals 
construccions.

Cronologia Baix Medieval

Entorn de protecció Zona de l'antiga masia i voltants immediats

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.18.CA 
Masia Can Mimó (ARR.18.01 Masia i 
ARR.18.02 Molí).

Nº reg/cat. AEA.034

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-35

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Assentament rurals al voltant de la zona del riu Ripoll

Restes de l'antiga masia en el subsòl

Entorn de protecció Masia del s. XIV amb teulada a dues vessants, finestres d'obra cuita i parets de tapial. La 
protecció d'aquest espai és preventiva i l'expectativa mínima, donat que l'antiga masia fou 
destruïda. Se'n poden conservar restes soterrades al subsòl, prop de les actuals 
construccions.
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Informació històrica La primera referència escrita del mas data del s. XIV. Entre els ss. XV-XVI, s’esmenta com 
a Mas Portell (1438). Durant el s. XVIII, l’edifici s’esmenta com a Corrals d’en Mimó 
(1764). Com altres cases del terme pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona.

Fonts consultades: arxiu de Lluís Fernàndez i d’Esteve Canyameres.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtic del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors accions: 
control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El mas conegut com Els Corrals Vells es situa al nord del paratge de la Salut, entre la 
Font de Canyameres i el torrent del mateix nom, a l'est de la carretera de Molins de Rei a 
Vic (C-1413).

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.288 i 289. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.336. Ajuntament de Sabadell.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-35)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Mas Mimó. Maig 2013
Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426857,91
y = 4601651,02

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Parc periurbà de La Salut / Horts de l'Hostatgeria

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Santuari, Hostatgeria

Context La vil·la romana de la Salut, identificada com la mansió d’Arraona, mencionada en el 
vasos Vicarello com un punt important dins la via Augusta que provenia de Granollers en 
direcció Martorell. Aquesta vil·la romana explotava els terrenys agrícoles al marge 
esquerre del riu Ripoll des del segle I fins el segle III dC, amb una possible presència 
ibèrica i tardo republicana al mateix indret. La vil·la estava dividida en la pars rústica, 
dedicada a la producció i emmagatzematge, i la pars urbana, en la que cal destacar la 
presència del mosaic de Neptú que formava part dels banys.
En aquesta vil·la s’hi ha localitzat un extens camp de dolis, per a contenir cereals, o la 
més que provable producció de vi i oli. També s’hi localitzaren uns forns per a la producció 
ceràmica, tant ceràmica de taula com àmfores i material de construcció. La quantitat i 
qualitat de les restes exhumades fan pensar que el fundus relacionat amb la vil·la havia de 
tenir una gran extensió, essent la plana de sant Nicolau una més que provable part de 
l’explotació agrícola de la vil·la de la Salut.

Cronologia Època ibero-romana (augustea: 200 aC - 27 aC)-Època Moderna (s.XVIII)

Entorn de protecció L'espai protegit abasta diferents elements d'interès arqueològic i patrimonial. En primer 
lloc, les restes de la vil la romana de La Salut, jaciment en el qual, encara es conserven 
diferents estructures, algunes d'elles sense excavar i altres d'excavades, però en part 
conservades in situ, probablement en  bon estat. En segon lloc també cal destacar la 
possible presència de les restes de l'antiga ermita de Sant Iscle i Santa Victòria, en el 
sector on actualment s'aixeca l'hostatgeria. Degut a l'interès patrimonial de tot el conjunt, 
incloses les edificacions religioses del Santuari i la casa del rector, així com l'hostatgeria 
mateixa, es proposa la seva incorporació com a BCIL.

 

Estat conservació Bo;  Bona part del jaciment romà pot conservar-se en bon estat. Les excavacions 
efectuades no han delimitat encara el jaciment.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.02.CA 
Santuari de la Mare de Déu de la 
Salut (AR.02.01 Església i AR.02.02 
Casa del Capellà).

Nº reg/cat. AEA.035

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-36

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquest Espai d’Expectativa Arqueològica es circumscriu a tots els sectors del Jaciment 

Arqueològic no excavats fins al moment  i en els quals és susceptible de trobar-hi restes 
que van de l’època romana a l’època moderna:
1. Sectors del passeig d’accés al santuari.
2. Sectors diversos de l’esplanada el bosc de pi blanc situada en la franja sud-oest del 
conjunt edificat.
3. Subsòl de diferents àmbits de l’hostatgeria.
4. Subsòl de sota l’edifici del santuari de la Mare de Déu de la Salut.
5. Vessant est del santuari.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i 
prospecció.                                                                                                          4- 
Preservació de les troballes, donat que la seva vàlua és inestimable.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació pobalcional des d'època ibèrioque fins l'actualitat

Documentació i excavació de les restes de la vila romana i altres elements

Santuari i  Hostatgeria del segle XIX, restes anteriors
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Informació històrica Des d’inicis del segle XX aquest jaciment ha estat objecte d’excavacions i estudis. Els 
primers treballs es remunten als anys 1912-1916, sota la direcció del senyor Joan Vila 
Cinca. A aquesta intervenció, van venir unes altres durant els anys 30 (1931-1935) i 40 
(1948) aquest cop sota la direcció del senyor Vicenç Renom. Aquestes primeres 
intervencions van considerar que les troballes documentades corresponien a un poblat 
iberoromà, amb tres etapes ben diferenciades: una primera d’època ibèrica; una segona 
d’influència romana i una tercera que s’allarga fins l’edat Mitjana A partir de 1986, 
aprofitant les obres de trasllat d'un antic transformador d'electricitat que havia ocupat una 
habitació de l'edifici de l'Hostal, s'encetaren de nou les excavacions que van posar al 
descobert part de la vila romana.
Les excavacions antigues no van deixar registres estratigràfics clars, és a partir del 
material que es pot llegir la cronologia del jaciment: ceràmica campaniana, comuna ibèrica 
tardana, àmfora de boca plana, bicònics de ceràmica gris, ceràmica fina (sigil·lada 
hispànica, itàlica i sud gal·licà), àmfores (Dressel 1, Laietana 1, Dressel 23, Dressel 30, 
Beltran 56, Almagro 50). Pel que fa a les restes de construccions cal destacar els mosaics 
recuperats: mosaic de Neptú (blanc i negre). Altres materials: vidres, eines agrícoles, 
restes de fauna. També han aparegut fragments de macrolític (molí, pedra motllurada, 
finestra de pedra).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions L'any 2000 s'encetà un projecte de rehabilitació de l'antic edifici de l'Hostatgeria de la 
Salut promogut pel Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell i coordinat 
conjuntament amb el Museu d'Història de Sabadell. Aprofitant la rehabilitació i reforma de 
l'edifici de l'antic hostal, s'inicià una campanya d'excavacions en la zona dels horts, en què 
hi ha prevista la construcció d'un nou edifici, i la obertura de rases en l'interior de 
l'Hostatgeria, per tal de documentar restes arqueològiques en el subsòl. 
A l'edifici de l'Antiga Hostatgeria es va trobar ceràmica romana barrejada amb materials 

LÓPEZ, G. (1994) La villa romana de la Salut de Sabadell y su complejo termal. Espacio, 
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moderns i opus signinum amb la típica mitja canya (segurament corresponent a un dipòsit 
o piscina), a part d'un pou modern a més de diverses estructures i un opus caementicium 
en direcció E-W (1,5 m), a part d'altres canalitzacions. Però també cal destacar la 
presència d'un enterrament amb orientació E-W, en fossa, de forma antropomorfa. 
L'esquelet estava en posició de decúbit supí i amb les mans estirades i el cap orientat a 
l'oest. 
L'any 2004 es va dur a terme una altra intervenció arqueològica en aquells espais i 
estructures que no havien pogut ser excavades campanyes anteriors, en concret en tres 
sectors: la sala del menjador de llevant de l'antiga hostatgeria, la sala d'entrada i l'antic 
espai del bar, i un sector a l'exterior de l'edifici, els antics horts. S'acabà d'excavar 
l'enterrament, datat en el segle X - XI i es documentà una reforma i ampliació de l'edifici 
en època moderna (segle XVIII). També s'excavà el pou i la galeria localitzats 
anteriorment. La galeria es trobava en l'entrada de l'edifici i estava excavada en el terreny 
natural. Corresponia a l'època moderna, entre els segles XVII - XVIII, amb una 
amortització definitiva a inicis del XIX. La part de la boca d'accés seccionava dues sitges 
alt medievals; presentava una entrada a nivell de terra consistent en una obertura estreta 
de la que sortien un total de 17 graons retallats en el subsòl, que duien a un passadís 
d'uns 6m de llargada per 75cm d'amplada i 1'70m d'alçada amb una bifurcació final on es 
trobava una fornícula excavada frontalment en la paret i des d'on sortien dos trams 
diferenciats de galeria, paral·lels. Un dels trams estava seccionat per un pou posterior, 
l'altre acabava en una cambra de forma irregular, que conservava molt malmeses una 
fornícula i una banqueta. 
El mes de març de 2006 amb motiu de reforçar la fonamentació del Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut, es va realitzar una rasa arran del mur lateral nord-oest. Els resultats 
foren negatius. 
Entre juny i agost de 2006 es va realitzar una intervenció consistent en la retirada dels 
nivells superficials als sectors 1 i 3 (al nord i est dels edificis de l'ermita i l'hostatgeria). Es 
va redescobrir la gran piscina romana excavada el 1931-35. L'octubre de 2007 es van 
realitzar treballs de neteja i consolidació d'aquest lacus.
El mes de febrer de 2007 es va fer el control arqueològic de les obres de plantació 
d'arbres en els entorns del Santuari de la Salut, però el resultat va ser negatiu.

A partir dels resultats obtinguts en les campanyes realitzades a partir de l'inici del procés 
de rehabilitació s'han pogut determinar sis fases d'evolució del jaciment:
FASE 1. Assentament republicà i vil·la romana, ss. I aC - II/III dC. El moment més antic 
s'identifica amb tres estructures tipus sitja o encaix de dolia a l'oest de l'hostatgeria, molt 
arrasades. De la vil·la romana posterior, les restes més importants són les del lacus, 
pavimentat primer amb opus signinum i després amb un mosaic de Neptú. S'hi ha 
localitzat també restes del que hauria estat l'hipocaust d'unes termes. Tot aquest conjunt 
queda amortitzat a finals del segle II o principis del III dC.
FASE 2. Camp de sitges, ss. VII/VIII-IX. S'identifiquen d'aquesta cronologia set sitges a 
l'extrem est de l'hostatgeria, algunes afectades per inhumacions posteriors. Els materials 
recuperats són majoritàriament dels segles VII i VIII, amb una absència total de ceràmica 
dels segles V-VI, moment en que el jaciment hauria estat desocupat.
FASE 3. Època altmedieval, ss. IX-XIII. 
Fase 3a. L'espai passa a tenir un ús funerari. S'hi localitzen tres tombes antropomorfes 
del segle IX, sobre les quals s'edifica una petita església preromànica de nau rectangular 
(datada cap al segle X). 
Fase 3b. Continuació de la necròpolis, amb algunes inhumacions antropomorfes que 
tallen les anteriors, amortitzades el segle XI. Es documenta també la presència de sitges. 
Se n'ha excavat cinc a l'interior de l'església i onze a l'exterior, algunes amortitzades al 
segle XI i altres al XIII (Fase 3c).
Fase 3c. Presència de sitges que retallen inhumacions anteriors, amortitzades al segle 
XIII. La necròpolis no continua més enllà del segle XI.
FASE 4. Època baixmedieval, ss. XIII-XV. Ampliació de la primitiva església, amb un nou 
absis de planta rectangular i allargament de la nau. La primera menció documental de la 
capella, el 1323, probablement tingui relació amb el moment d'aquestes obres. S'hi 
documenta una construcció annexa del segle XV, probablement la casa de l'ermità.
FASE 5. Època moderna, ss. XVI-XVIII. S'identifica també una bassa, probablement 
destinada a regar els horts, amortitzada durant el segle XVI. Aquests espai es 
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terraplenaria posteriorment per ampliar la capella i la casa de l'ermitatge (ss. XVII - XVIII). 
També es documenta una galeria subterrània, reblerta a finals del segle XVIII, sota dita 
casa.
FASE 6. Època contemporània. Abandó de la capella a mitjans del XIX, i ampliació 
d'algunes parts de l'hostatgeria. Es produeixen diferents obres que destrueixen restes 
arqueològiques i arquitectòniques de l'església.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-36)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL

Ortofoto
GPC

La Salut

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

La Salut AEA.035.BARP

Vista del jaciment. Novembre 1988 Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, NúriaJuan-Muns Plans, Núria

Vista del Santuari de la Salut. Febrer 2007 Monolit sobre poblat íbero-romà. Octubre 2011
Vila, Norbert Orri, Eva
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426817,4
y = 4600765,1

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Ermita Bona part del jaciment romà pot conservar-se en bon estat. Les excavacions 
efectuades no han delimitat encara el jaciment.

Context Ocupació romana del sector de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau. L'existència de la 
capella de Sant Nicolau des del segle XI.

Ús actual En desús

Cronologia S.XI-XX

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector de 
la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la 
capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

 

Estat conservació Regular;  Masia conservada parcialment i jaciment destruït.

Tipus Lloc d'habitació, lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS,BCIL

Nº reg/cat. AEA.036

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

Nº reg/cat. EEA-37

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Restes d'ocupació antiga des d'època romana

Ermita de Sant Nicolau datada des del segle XI

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.
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Informació històrica L'ermita de Sant Nicolau està situada en el barranc de Sant Nicolau a la riba esquerra del 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:             1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Del conjunt arqueològic (església, masia i necròpolis) sols queda en peu l'església.  Les 
restes romanes aquí localitzades són aïllades, no estan associades a cap estructura. De 
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riu Ripoll i a l'Est de Sabadell. La primera menció, de l’any 1024, a una església, situada 
on ara s’alça la capella de Sant Nicolau, està vinculada al castell termenat d’Arraona i fa 
referència a un tal Sendred que donà un molí situat a la parròquia de sant Feliu d’Arraona. 
Anteriorment, l’any 1007, es fa referència sobre la venda d’un molí de la parròquia 
d’Arraona.  Aquesta petita capella es troba ubicada en un punt proper a dos camins 
històrics: l'antic camí de Sabadell a Polinyà i el camí carener de Barcelona a Castellar. 
Concretament a la Serra de Sant Iscle. El poblament dispers d'aquesta àrea arrenca de 
l'època romana. Aquests establiments de la banda esquerra del riu Ripoll han tingut una 
clara  continuïtat, encara que canviant la distribució i l'organització territorials. A l'àrea que 
ocupa l'actual capella i tot el seu rodal immediat hi ha documentat un espai amb restes de 
murs, paviments, i sitges l'origen dels quals es datable entre els segles IV i V dC. Aquesta 
parròquia consagrada a Sant Feliu aplegava tots els masos del terme d'Arraona. Sembla 
que a partir de finals del s. XI el lloc no pateix grans tranformacions i va perdent 
importància a favor del desenvolupament del nou nucli administratiu de Sant Salvador. 
Això comportarà a la llarga el canvi oficial de Parròquia cap a finals del segle XIV. El 
trasllat oficial de la parròquia esdevingué l'any 1391, de manera que Sant Salvador passà 
a ser Sant Feliu, i Sant Feliu d'Arraona passa a ser Sant Nicolau. Des del s. XV es 
documenta l'existència del mas Isern al costat de l’església de sant Nicolau. Aquest 
tindran cedits els drets sobre el temple. L’any 1621 es té constància que l’edifici religiós es 
trobava en mal estat i es dóna permís als propietaris de la masia per refer l’edifici cultual i 
obrir una porta i una tribuna de comunicació amb la masia.  L'any 1915 aquesta església 
es tanca al culte. El setembre de 1927 la secció de Cultura de l'Ajuntament adquirí la 
propietat de Sant Nicolau, l'any següent es dugueren a terme treballs de restauració. L'any 
1976 es condicionà l'entorn enjardinant-lo; i finalment, l'any 1994, l'Ajuntament efectuà 
una darrera intervenció en el marc de recuperació i potenciació integral del patrimoni 
arquitectònic i arquiològic del rodal sabadellenc.

Actuacions finca FLORENSA, F. (2014). Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència a l’entorn de la 
capella de Sant Nicolau. Sabadell (Vallès Occidental). EXPEDIENT R/N 470 K121-N-637. 
Servi d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya

 VILA,  J. (1913)Memòria dels treballs realitzats en les excavacions dels voltants del 
Santuari de la Salut de Sabadell,
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la masia sols quedava una paret interior i algun paviment, descobert per E. Morral en les 
excavacions de 1976. Durant aquests treballs d'excavació es va exhaurí la necròpolis 
medieval interessant per la seva extensió, variada tipologia i posició de les sepultures que 
correspon a diferents moments i potser canvis de creences. Hi ha tombes excavades a 
terra limitades per argamassa i pedres (núm. 24, 25 20a, 6b, 6c, 8) o no (27, 18, 29, 30), 
llits de tègules planes (núm. 20b), fosses excavades a l'argila i cobertes per tègules (núm. 
22), fosses tallades al tortorà i tapades amb lloses, fosses cruciformes (núm. 15) i 
atropomorfes (núm. 6a)... totes elles amb un sol individu. El material lliurat (a la 
necròpolis): ceràmica grisa tornejada, ceràmica roja, fragment d'oinocoe de superfície 
espatulada, ceràmica vidriada verda, restes de fauna (cabra, bou, porc, aus, conill...). 
També van aparèixer elements de construcció: dues bases de plars quadrats dels que es 
desconeix la significació i en la mateixa zona fragments de dòlia. Els materials recuperats 
en el sector de la masia són: fragments de gerra, una messura, una cassola i un càntir. E. 
Morral va aclarir amb les seves investigacions en el 1976, que no hi havia restes romanes 
a Sant Nicolau. Que el que es creia havia estat una gran esglèsia (segons Bosch i 
Cardellach, Sant Feliu d'Arraona), era en realitat una casa pairal que comunicava amb la 
petita ermita de Sant Nicolau. E. Morral pensa que els materials romans són presents per 
reaprofitament o bé per perduració. L'esglèsia de Sant Nicolau està catalogada en el 
Servei de Patrimoni amb el número 103. En el 2014 es va dura a terme una altra 
intervenció arqueológica de carácter urgent motivada per les fortes ventades que 
assolaren el Vallès a mitjans del mes de desembre del 2014 i que provocaren la caiguda 
de molts arbres. En aquest cas, una gran quantitat d’arbres del bosc que envolta la 
capella de Sant Nicolau de Sabadell, entre ells, un xiprer situat davant de la porta d’accés 
al temple, deixà a la vista, entre les seves arrels, una gran part del crani d’un individu que 
estava enterrat sota l’arbre. Es va poder recuperar les restes d’una tomba de fossa simple 
amb enterrament en caixa de fusta on s’enterrarien un individu masculí i un subadult.
En aquesta EPA també s’inclou la zona on s’ubica les antenes de Ràdio Sabadell. Aquí a 
rel de les obres es van recuperar materials romans i medievals. Subirana cita també 
l'aparició de pedres cairejades que no estaven in situ. Per tant els materials no es poden 
associar a cap estructura. Els terrenys van quedar, després de les obres, molt remenats i 
colgats els llocs que lliuraren materials. Materials: ceràmica comuna, àmfora, dòlia, tègula, 
ímbrex, material constructiu (opus testaceum, tessel·les blanques), argila cuita, ceràmica 
medieval, moderna fragments vidre, marbre, restes fauna, molins, i potser alguna moneda

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-37)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL

Ortofoto
GPC
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Entorn de Sant Nicolau-Ca l'Ermengol

Entorn de Sant Nicolau-Ca l'Ermengol. Març 2017
Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427070
y = 4601050

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Ermita Bona part del jaciment romà pot conservar-se en bon estat. Les excavacions 
efectuades no han delimitat encara el jaciment.

Context Ocupació romana del sector de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau. L'existència de la 
capella de Sant Nicolau des del segle XI.

Ús actual En desús

Cronologia S.XI-XX

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector de 
la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la 
capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

 

Estat conservació Regular;  Masia conservada parcialment i jaciment destruït.

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS,BCIL

Nº reg/cat. AEA.036.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

Nº reg/cat. EEA-37

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Restes d'ocupació antiga des d'època romana

Ermita de Sant Nicolau datada des del segle XI

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.
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Entorn de protecció En cas de descobrir-se restes arqueològiques d'interès caldrà incorporar-les a l'àmbit de 
conservació patrimonial, degut a la rellevància històrica d'aquest indret per al coneixement 
de l'antic terme del castell d'Arraona i del orígens de la vil.la medieval de 
Sabadell.                                                                                                                                   
          Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, 
caldrà:             1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                   2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                            3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica L'ermita de Sant Nicolau està situada en el barranc de Sant Nicolau a la riba esquerra del 
riu Ripoll i a l'Est de Sabadell. La primera menció, de l’any 1024, a una església, situada 
on ara s’alça la capella de Sant Nicolau, està vinculada al castell termenat d’Arraona i fa 
referència a un tal Sendred que donà un molí situat a la parròquia de sant Feliu d’Arraona. 
Anteriorment, l’any 1007, es fa referència sobre la venda d’un molí de la parròquia 
d’Arraona.  Aquesta petita capella es troba ubicada en un punt proper a dos camins 
històrics: l'antic camí de Sabadell a Polinyà i el camí carener de Barcelona a Castellar. 
Concretament a la Serra de Sant Iscle. El poblament dispers d'aquesta àrea arrenca de 
l'època romana. Aquests establiments de la banda esquerra del riu Ripoll han tingut una 
clara  continuïtat, encara que canviant la distribució i l'organització territorials. A l'àrea que 
ocupa l'actual capella i tot el seu rodal immediat hi ha documentat un espai amb restes de 
murs, paviments, i sitges l'origen dels quals es datable entre els segles IV i V dC. Aquesta 
parròquia consagrada a Sant Feliu aplegava tots els masos del terme d'Arraona. Sembla 
que a partir de finals del s. XI el lloc no pateix grans tranformacions i va perdent 
importància a favor del desenvolupament del nou nucli administratiu de Sant Salvador. 
Això comportarà a la llarga el canvi oficial de Parròquia cap a finals del segle XIV. El 
trasllat oficial de la parròquia esdevingué l'any 1391, de manera que Sant Salvador passà 
a ser Sant Feliu, i Sant Feliu d'Arraona passa a ser Sant Nicolau. Des del s. XV es 
documenta l'existència del mas Isern al costat de l’església de sant Nicolau. Aquest 
tindran cedits els drets sobre el temple. L’any 1621 es té constància que l’edifici religiós es 
trobava en mal estat i es dóna permís als propietaris de la masia per refer l’edifici cultual i 
obrir una porta i una tribuna de comunicació amb la masia.  L'any 1915 aquesta església 
es tanca al culte. El setembre de 1927 la secció de Cultura de l'Ajuntament adquirí la 
propietat de Sant Nicolau, l'any següent es dugueren a terme treballs de restauració. L'any 
1976 es condicionà l'entorn enjardinant-lo; i finalment, l'any 1994, l'Ajuntament efectuà 
una darrera intervenció en el marc de recuperació i potenciació integral del patrimoni 
arquitectònic i arquiològic del rodal sabadellenc.

Actuacions finca FLORENSA, F. (2014). Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència a l’entorn de la 
capella de Sant Nicolau. Sabadell (Vallès Occidental). EXPEDIENT R/N 470 K121-N-637. 
Servi d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Del conjunt arqueològic (església, masia i necròpolis) sols queda en peu l'església.  Les 
restes romanes aquí localitzades són aïllades, no estan associades a cap estructura. De 
la masia sols quedava una paret interior i algun paviment, descobert per E. Morral en les 
excavacions de 1976. Durant aquests treballs d'excavació es va exhaurí la necròpolis 
medieval interessant per la seva extensió, variada tipologia i posició de les sepultures que 
correspon a diferents moments i potser canvis de creences. Hi ha tombes excavades a 
terra limitades per argamassa i pedres (núm. 24, 25 20a, 6b, 6c, 8) o no (27, 18, 29, 30), 
llits de tègules planes (núm. 20b), fosses excavades a l'argila i cobertes per tègules (núm. 
22), fosses tallades al tortorà i tapades amb lloses, fosses cruciformes (núm. 15) i 
atropomorfes (núm. 6a)... totes elles amb un sol individu. El material lliurat (a la 
necròpolis): ceràmica grisa tornejada, ceràmica roja, fragment d'oinocoe de superfície 
espatulada, ceràmica vidriada verda, restes de fauna (cabra, bou, porc, aus, conill...). 
També van aparèixer elements de construcció: dues bases de plars quadrats dels que es 
desconeix la significació i en la mateixa zona fragments de dòlia. Els materials recuperats 
en el sector de la masia són: fragments de gerra, una messura, una cassola i un càntir. E. 
Morral va aclarir amb les seves investigacions en el 1976, que no hi havia restes romanes 
a Sant Nicolau. Que el que es creia havia estat una gran esglèsia (segons Bosch i 
Cardellach, Sant Feliu d'Arraona), era en realitat una casa pairal que comunicava amb la 
petita ermita de Sant Nicolau. E. Morral pensa que els materials romans són presents per 
reaprofitament o bé per perduració. L'esglèsia de Sant Nicolau està catalogada en el 
Servei de Patrimoni amb el número 103. En el 2014 es va dura a terme una altra 
intervenció arqueológica de carácter urgent motivada per les fortes ventades que 
assolaren el Vallès a mitjans del mes de desembre del 2014 i que provocaren la caiguda 
de molts arbres. En aquest cas, una gran quantitat d’arbres del bosc que envolta la 
capella de Sant Nicolau de Sabadell, entre ells, un xiprer situat davant de la porta d’accés 
al temple, deixà a la vista, entre les seves arrels, una gran part del crani d’un individu que 
estava enterrat sota l’arbre. Es va poder recuperar les restes d’una tomba de fossa simple 
amb enterrament en caixa de fusta on s’enterrarien un individu masculí i un subadult.
En aquesta EPA també s’inclou la zona on s’ubica les antenes de Ràdio Sabadell. Aquí a 
rel de les obres es van recuperar materials romans i medievals. Subirana cita també 
l'aparició de pedres cairejades que no estaven in situ. Per tant els materials no es poden 
associar a cap estructura. Els terrenys van quedar, després de les obres, molt remenats i 
colgats els llocs que lliuraren materials. Materials: ceràmica comuna, àmfora, dòlia, tègula, 
ímbrex, material constructiu (opus testaceum, tessel·les blanques), argila cuita, ceràmica 
medieval, moderna fragments vidre, marbre, restes fauna, molins, i potser alguna moneda

 VILA,  J. (1913)Memòria dels treballs realitzats en les excavacions dels voltants del 
Santuari de la Salut de Sabadell,

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-37)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL

Ortofoto
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426910
y = 4600830

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Capella de Sant Nicolau

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAR.10

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Ermita Bona part del jaciment romà pot conservar-se en bon estat. Les excavacions 
efectuades no han delimitat encara el jaciment.

Context Ocupació romana del sector de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau. L'existència de la 
capella de Sant Nicolau des del segle XI.

Ús actual En desús

Cronologia Romà Baix Imperi, Medieval Visigòtic, dels carolingis als comtes de Barcelona, 
Consolidació de la Corona d'Aragó.

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector de 
la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la 
capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

 

Estat conservació Regular;  Del conjunt arqueològic descrit (església, necròpolis i masia) solament queda en 
peu l’església.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS,BCIL. Vinculació amb la 
fitxa Béns arquitectònics AR.10.EA 
Capella de Sant Nicolau.

Nº reg/cat. AEA.036.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

Nº reg/cat. EEA-37

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Restes d'ocupació antiga des d'època romana

Ermita de Sant Nicolau datada des del segle XI

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.
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Entorn de protecció En cas de descobrir-se restes arqueològiques d'interès caldrà incorporar-les a l'àmbit de 
conservació patrimonial, degut a la rellevància històrica d'aquest indret per al coneixement 
de l'antic terme del castell d'Arraona i del orígens de la vil.la medieval de 
Sabadell.                                                                                                                                   
          Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, 
caldrà:             1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                   2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                            3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica L'ermita de Sant Nicolau està situada en el barranc de Sant Nicolau a la riba esquerra del 
riu Ripoll i a l'Est de Sabadell. La primera menció, de l’any 1024, a una església, situada 
on ara s’alça la capella de Sant Nicolau, està vinculada al castell termenat d’Arraona i fa 
referència a un tal Sendred que donà un molí situat a la parròquia de sant Feliu d’Arraona. 
Anteriorment, l’any 1007, es fa referència sobre la venda d’un molí de la parròquia 
d’Arraona.  Aquesta petita capella es troba ubicada en un punt proper a dos camins 
històrics: l'antic camí de Sabadell a Polinyà i el camí carener de Barcelona a Castellar. 
Concretament a la Serra de Sant Iscle. El poblament dispers d'aquesta àrea arrenca de 
l'època romana. Aquests establiments de la banda esquerra del riu Ripoll han tingut una 
clara  continuïtat, encara que canviant la distribució i l'organització territorials. A l'àrea que 
ocupa l'actual capella i tot el seu rodal immediat hi ha documentat un espai amb restes de 
murs, paviments, i sitges l'origen dels quals es datable entre els segles IV i V dC. Aquesta 
parròquia consagrada a Sant Feliu aplegava tots els masos del terme d'Arraona. Sembla 
que a partir de finals del s. XI el lloc no pateix grans tranformacions i va perdent 
importància a favor del desenvolupament del nou nucli administratiu de Sant Salvador. 
Això comportarà a la llarga el canvi oficial de Parròquia cap a finals del segle XIV. El 
trasllat oficial de la parròquia esdevingué l'any 1391, de manera que Sant Salvador passà 
a ser Sant Feliu, i Sant Feliu d'Arraona passa a ser Sant Nicolau. Des del s. XV es 
documenta l'existència del mas Isern al costat de l’església de sant Nicolau. Aquest 
tindran cedits els drets sobre el temple. L’any 1621 es té constància que l’edifici religiós es 
trobava en mal estat i es dóna permís als propietaris de la masia per refer l’edifici cultual i 
obrir una porta i una tribuna de comunicació amb la masia.  L'any 1915 aquesta església 
es tanca al culte. El setembre de 1927 la secció de Cultura de l'Ajuntament adquirí la 
propietat de Sant Nicolau, l'any següent es dugueren a terme treballs de restauració. L'any 
1976 es condicionà l'entorn enjardinant-lo; i finalment, l'any 1994, l'Ajuntament efectuà 
una darrera intervenció en el marc de recuperació i potenciació integral del patrimoni 
arquitectònic i arquiològic del rodal sabadellenc.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Del conjunt arqueològic (església, masia i necròpolis) sols queda en peu l'església.  Les 
restes romanes aquí localitzades són aïllades, no estan associades a cap estructura. De 
la masia sols quedava una paret interior i algun paviment, descobert per E. Morral en les 
excavacions de 1976. Durant aquests treballs d'excavació es va exhaurí la necròpolis 
medieval interessant per la seva extensió, variada tipologia i posició de les sepultures que 
correspon a diferents moments i potser canvis de creences. Hi ha tombes excavades a 
terra limitades per argamassa i pedres (núm. 24, 25 20a, 6b, 6c, 8) o no (27, 18, 29, 30), 
llits de tègules planes (núm. 20b), fosses excavades a l'argila i cobertes per tègules (núm. 
22), fosses tallades al tortorà i tapades amb lloses, fosses cruciformes (núm. 15) i 
atropomorfes (núm. 6a)... totes elles amb un sol individu. El material lliurat (a la 
necròpolis): ceràmica grisa tornejada, ceràmica roja, fragment d'oinocoe de superfície 
espatulada, ceràmica vidriada verda, restes de fauna (cabra, bou, porc, aus, conill...). 
També van aparèixer elements de construcció: dues bases de plars quadrats dels que es 
desconeix la significació i en la mateixa zona fragments de dòlia. Els materials recuperats 
en el sector de la masia són: fragments de gerra, una messura, una cassola i un càntir. E. 
Morral va aclarir amb les seves investigacions en el 1976, que no hi havia restes romanes 
a Sant Nicolau. Que el que es creia havia estat una gran esglèsia (segons Bosch i 
Cardellach, Sant Feliu d'Arraona), era en realitat una casa pairal que comunicava amb la 
petita ermita de Sant Nicolau. E. Morral pensa que els materials romans són presents per 
reaprofitament o bé per perduració. L'esglèsia de Sant Nicolau està catalogada en el 
Servei de Patrimoni amb el número 103. En el 2014 es va dura a terme una altra 
intervenció arqueológica de carácter urgent motivada per les fortes ventades que 
assolaren el Vallès a mitjans del mes de desembre del 2014 i que provocaren la caiguda 
de molts arbres. En aquest cas, una gran quantitat d’arbres del bosc que envolta la 
capella de Sant Nicolau de Sabadell, entre ells, un xiprer situat davant de la porta d’accés 
al temple, deixà a la vista, entre les seves arrels, una gran part del crani d’un individu que 
estava enterrat sota l’arbre. Es va poder recuperar les restes d’una tomba de fossa simple 
amb enterrament en caixa de fusta on s’enterrarien un individu masculí i un subadult.
En aquesta EPA també s’inclou la zona on s’ubica les antenes de Ràdio Sabadell. Aquí a 
rel de les obres es van recuperar materials romans i medievals. Subirana cita també 
l'aparició de pedres cairejades que no estaven in situ. Per tant els materials no es poden 
associar a cap estructura. Els terrenys van quedar, després de les obres, molt remenats i 
colgats els llocs que lliuraren materials. Materials: ceràmica comuna, àmfora, dòlia, tègula, 
ímbrex, material constructiu (opus testaceum, tessel·les blanques), argila cuita, ceràmica 
medieval, moderna fragments vidre, marbre, restes fauna, molins, i potser alguna moneda

SUBIRANA, R. (1979): Obra sabadellenca (1953-1978). Sabadell, pp. 66-69.
 VIVES, E. (1978)"Estudio antropológico de los restos humanos de Sant Nicolau", 

Arrahona, 4-5.

Actuacions finca FLORENSA, F. (2014). Memòria de la intervenció arqueològica d’urgència a l’entorn de la 
capella de Sant Nicolau. Sabadell (Vallès Occidental). EXPEDIENT R/N 470 K121-N-637. 
Servi d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya

 VILA,  J. (1913)Memòria dels treballs realitzats en les excavacions dels voltants del 
Santuari de la Salut de Sabadell,

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-37)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL
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Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Sant Nicolau
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426820
y = 4600850

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms  Pla de Sant Nicolau - Marge del Forn. Pla de Sant Nicolau

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Jaciment indeterminat, es localitzaren diverses troballes gran quantitat de pedres, algunes 
carejades, material de construcció, terrissa, fragments de ceràmica romana i medieval, 
tègules i una moneda romana.

Context Ocupació romana del sector de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau. L'existència de la 
capella de Sant Nicolau des del segle XI.

Cronologia Època romana (indeterminat)

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector de 
la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la 
capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

 

Estat conservació Molt dolent;  Com que es tracta d’un sector marginal agrícola, encara s’hi poden preservar 
restes d’interès.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS,BCIL

Nº reg/cat. AEA.036.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

Nº reg/cat. EEA-37

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Restes d'ocupació antiga des d'època romana

Ermita de Sant Nicolau datada des del segle XI

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Pla de Sant Nicolau - Marge del riu AEA.036.003.BARP

Entorn de protecció Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:             1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Pla de Sant Nicolau - Marge del riu AEA.036.003.BARP

Observacions Terrenys existents entre el cementiri nou i el marge esquerre del riu Ripoll, al sector de 
Sant Nicolau.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.423 i 425. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1972): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.914. Sabadell, 1996.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.49.

Actuacions finca El 1969 es du a terme una recerca arqueològica promoguda pel Museu d'Història de 
Sabadell, dirigida per R. Subirana - A. Roig.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-37)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL

Ortofoto
GPC

Pla de Sant Nicolau-Marge del riu

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426800
y = 4601170

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Pla de Sant Nicolau-Caseta de la ràdio. Pla de Sant Nicolau-antena ràdio

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP

Context La construcció de la nova antena de Ràdio Sabadell, en el pla de Sant Nicolau, posà al 
descobert un conjunt de restes arqueològiques d’època romana (ss .III aC - IV dC). Es 
documentaren dos dipòsits excavats de morfologia circular, d'1 m. aprox. de diàmetre, 
datats en època medieval i un àmbit amortitzat amb cendres, amb abundant presència de 
ceràmica d’època medieval i romana. Cal destacar la troballa d’una moneda romana 
corresponent a l'emperadriu Sabina Augusta Adriana (117 - 135 dC) i una punta de llança 
de bronze.
Les restes medievals són datades entre els ss. XII i XIII. R. Subirana pensa que les restes 
documentades pertanyen al mas anomenat de l’Estany Sobirà.

Cronologia Època medieval (indeterminat). Època medieval Consolidació de la Corona d'Aragó (1150-
1230). Època moderna

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector de 
la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de la 
capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS,BCIL

Nº reg/cat. AEA.036.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

Nº reg/cat. EEA-37

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Restes d'ocupació antiga des d'època romana

Ermita de Sant Nicolau datada des del segle XI

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP

Entorn de protecció Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:             1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP

Observacions El jaciment està situat al pla de Sant Nicolau, al sector on hi havia l'antena de Radio 
Sabadell (en l'actualitat desapareguda), entre la capella de Sant Nicolau i el cementiri nou.

Bibliografia SUBIRANA, R. (1969): "Descobriments arqueològics en el Pla de Sant Nicolau", a Diari de 
Sabadell, 23 d’agost de 1969. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició 
d’Homenatge, Sabadell, pàgs.66-69.

SUBIRANA, R. (1969): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.415-422. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1972): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.4, pàg.914. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1976): "Notes per fer un estudi de la possible localització de les dues 
masies de l'Estany, que eren situades a l’altra banda del riu Ripoll", recollit a Obra 
Sabadellenca 1953-1978.

Actuacions finca El 1969 es du a terme una recerca arqueològica promoguda pel Museu d'Història de 
Sabadell, dirigida per R. Subirana - Ll. Mas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-37)

Protecció existent Protecció sistemàtica, BCIL

Ortofoto
GPC

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP

Antena de Ràdio Sabadell. Imatge històrica

Antena de Ràdio Sabadell
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Antena de Ràdio Sabadell AEA.036.004.BARP
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Cementiri de Sabadell AEA.036.005.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426787
y = 4601093

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Cementiri de Sant Nicolau

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAF.01

Carretera  de Granollers, km 0,15

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Cementiri de Sabadell AEA.036.005.BARP

Elements Capella del cementiri, Panteó Sallarès Deu

Context Conjunt funerari, amb una disposició originària amb planta de creu grega centralitzada per 
una plaça octogonal, amb un
departament central, tres eixamples i zona de dissidents. Actualment però, per diferents 
ampliacions, es troba organitzada en quatre
quadrants anomenats Departaments (de Sant Oleguer, de Sant Nicolau, de Santa Eulàlia i 
de Sant Salvador) així com per noves
zones externes (departaments de Sant Oriol, Sant Otó, Sant Nicodemus, Gregal i Sant 
Joaquim)

Cronologia Època contemporània (s.XIX)

Entorn de protecció El Cementiri de Sabadell o Cementiri de Sant Nicolau és un monument del municipi de 
Sabadell inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Documentació gràfica i plàstica
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. BCIL. Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AF.01.CA Cementiri 
de Sant Nicolau.

Nº reg/cat. AEA.036.005

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIL

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

L'estudi de la població al voltant del riu Ripoll.

Capella del Cementiri i panteó familia Sallarès Deu

Entorn de protecció Aquest espai inclou diferents jaciments on s'han detectat força elements d'interès 
arqueològic, bàsicament d'època romana i medieval. El poblament antic d'aquest sector 
de la Serra de Sant Iscle i del Pla de Sant Nicolau és prou intens i és per aquest motiu que 
cal impulsar-ne la investigació arqueològica sistemàtica. Un dels punts protegits és el de 
la capella de Sant Nicolau, que actualment forma part del patrimoni municipal i és un punt 
museístic visitable.
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Entorn de protecció Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:             1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia BURGUÉS, Marian. Sabadell del meu record. Cinquanta anys d’història anecdòtica local 
(1929), Ajuntament de Sabadell, 1982.
CASTELLS, Andreu. L’art sabadellenc, Edicions Riutort, Sabadell, 1961.
CARRERAS COSTAJUSSA, Miquel. Elements d’història de Sabadell. (1932), Ajuntament 
de Sabadell, 1989.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana. El Cementeri de Sant Nicolau. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2000.

Informació històrica A conseqüència d'una visita del Governador de Barcelona a Sabadell durant l'agost de 
1853, s'acordà de traslladar el cementiri del Taulí, doncs aquest es trobava massa proper 
a la ciutat i afectava la salut pública. Les discussions sobre el nou emplaçament van durar 
fins el 1860, any en què es decidí construir-ne un de nou a les Planes de Sant Nicolau. 
Les obres, a càrrec de Josep Antoni Obradors, començaren pel maig de 1863 i foren 
inaugurades el 26 de juny de 1864. Els primers bastiments foren petits i edicles sobre 
tombes; més endavant (1867) van aparèixer els primers panteons, i finalment l'any 1893 
fou aixecada l'església. El Cementiri de Sabadell fou inaugurat el 26 de juny del 1864. S'hi 
conserven obres de gran valor artístic, amb participació d'arquitectes i escultors 
importants, com ara F. Nebot, E. M. Balcells, J. Renom i S. Casulleras, entre d'altres. 
Església situada al centre geomètric del cementiri, davant de l'avinguda d'accés, i de 
planta en creu grega. Presenta una decoració eclèctica i està coronada per una cúpula de 
ceràmica vidriada en forma d'escames, que té al seu damunt una gran imatge de l'àngel 
del Judici final. L'església va ser construïda per Maties Viñas sota la direcció de Miquel 
Pascual Tintorer. La primera pedra es col·loca el 14 d'octubre de 1887 i s'acaba de 
construir el 31 de maig de 1891, sent beneïda pel bisbe el 30 d'octubre de 
1893.                                                     El Panteó Sallarès Deu és modernista i té 
essències del modernisme català. La part més gran del panteó es troba enterrada. 
L'exterior presenta una equilibrada asimetria antre l'escaleta i el pedestal. Destaquen 
l'escultura, els relleus de la façana i el suport del llum.
La pedra grisa utilitzada per la seva construcció procedeix de Manresa. El panteó va ser 
construït el 1916 per l'arquitecte Eduard Maria Balcells i Buïgas, amb escultura de Franz 
Metzner.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent La Capella té una protecció BCIL (número de registre al catàleg: 1463-I

Ortofoto
GPC
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Entorn. Març 2017
Vila, Norbert

Façana oest. Març 2017 Façana oest- casa del conserge. Març 2017
Vila, NorbertVila, Norbert

Església de Sant Nicolau. Març 2017 Mausoleu capella (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017
Vila, NorbertVila, Norbert
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Mausoleu capella (Dpt. Sant Nicolau). Març 2017 Fossa comuna (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017
Vila, Norbert Vila, Norbert

Mausoleu templet (Dpt. Santa Eulàlia). Març 2017

Mausoleu capella (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017 Mausoleu templet (Dpt. Sant Oleguer). Març 2017
Vila, Norbert Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

426440,00
y = 46003103,8

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia de Can Manent

Context Aquest paratge reuneix les característiques físiques adients per a l'establiment humà en 
èpoques passades, és un lloc de relleu suau que facilita les comunicacions i l'explotació 
agrícola, envoltat de torrents, de fàcil accés i bona visibilitat. Per tant, cal preveure la 
possible localització d'elements arqueològics aparentment desapareguts o de jaciments 
inèdits.

Ús actual Habitatge unifamiliar.

Cronologia Època romana ( -218 / 476 ); Segle XIII-XXI

Ús original/altres Edifici residencial aïllat – Activitat agrícola

Entorn de protecció El jaciment es troba al voltant del camí antic de Sabadell a Castellar, en terres de Can 
Manent, Les imprecisions en la localització d'aquest jaciment i les contradictòries 
referències toponímiques obliguen a determinar una àmplia expectativa arqueològica de 
l'espai protegit i a això, s'uneix el fet que, en les zones rurals amb indicis arqueològics, cal 
actuar amb un caràcter preventiu més acusat.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.037

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-38

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA

Entorn de protecció Aquesta ZEA participa de les mateixes característiques que altres sectors d'àmplia 
expectativa arqueològica com Can Roqueta o Castellarnau. Inclou diferents jaciments 
d'època romana, medieval i contemporània: Ca n'Ermengol, Sant Nicolau , Pla de Sant 
Nicolau - Marge del riu  i Antena de Ràdio Sabadell .

Aquest paratge reuneix les característiques físiques adients per a l'establiment humà en 
èpoques passades, és un lloc de relleu suau que facilita les comunicacions i l'explotació 
agrícola, envoltat de torrents, de fàcil accés i bona visibilitat. Per tant, cal preveure la 
possible localització d'elements arqueològics aparentment desapareguts o de jaciments 
inèdits.
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Entorn de protecció Abans de qualsesvol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:             1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Durant una prospecció en un petit serral situat a uns 15 minuts del camí antic de Sabadell 
a Castellar, en terres de Can Manent, es trobà una sepultura romana molt destruida, 
perquè havien arrencat l'arbre sota el qual hi havia l'enterrament. Es tractava d’una 
sepultura fet d’un llit de pedres planes a uns 25 cm de la superficie, amb una llargada de 
1,60m i orientat cap est-oest. No presentava aixovar.  Es recolliren alguns ossos molt 
fragmentats i també les teules i lloses. En un dels fragments de tègula hi havia marcats 
uns cercles concèntrics. No s'ha pogut saber el lloc exacte de la troballa, però no es recull 
material en superfície pels voltants de la zona.

Bibliografia CASAS, T et alii (1988) F. Forrellad, R. Enrich, Aproximació al coneixement del món rural 
romà al Vallès Occidental. 4 vols. Treball premiat per la Caixa d'Estalvis de Sabadell en el 
concurs d'Estudis Sòcio-econòmics i culturals corresponent a l'any 1986. 

 ROIG, A (2006) Mapa arqueològic de Sabadell

Actuacions finca Memòria de la prospecció arqueològica a la línia 66 KV Mas Figueres-Palau a 220 KV 
(2004). Àrea de Coneixement i Recerca DGPC

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-38)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428034,1
y = 4601227,0

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

Localització topogràfica
PROEN Aixecament topogràfic

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.17

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Masia de Ca N'Alzina. Restes dèpoca romana

Context En les zones rurals amb indicis arqueològics caldrà actuar amb caràcter preventiu. En 
aquest cas cal afegir-hi la rellevant presència de la masia de Ca n'Alzina

Ús actual Habitatge unifamiliar i hosteleria ("Restaurant Ca n’Alzina")

Cronologia Êpoca romana ( -218 / 476 )-Època Medieval (S.XIII) fin l'actualitat (s.XXI)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció El primer que s'ha de dir sobre aquesta AEA és que les informacions arqueològiques que 
el configuren són força contradictòries i imprecises. Això obliga a delimitar una àmplia 
zona de protecció arqueològica, basada en els indicis que tenim i en les característiques 
orogràfiques dels terrenys que poden envoltar la troballa. Com en la AEA-37, sovintegen 
els rebaixos i abocaments contemporànis, per tant,es limita l'espai de protecció a aquelles 
àrees situades en les proximitats de Can Manent, a banda i banda del torrent de Can 
Quer, les quals són susceptibles de presentar restes d'interès arqueològic.
Els terrenys delimitats responen als espais menys antropitzats del paratge i constitueixen 
els llocs teòricament més idonis per l'establiment humà d'èpoques passades.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació, lloc d'enterrament, viaris

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Paleontològica (ZEP)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. BCIL. Vinculació amb 
la fitxa Béns arquitectònics 
ARR.17.EA Ca n'Alzina.

Nº reg/cat. AEA.038

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).BCIL

Nº reg/cat. EEA-39

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Ocupació de les zones rurals properes al riu Ripoll

Evidències de restes des d'epoca romana

Estudi volumètric i arquitectònic de la masia

Entorn de protecció Els terrenys delimitats responen als espais menys antropitzats del paratge i constitueixen 
els llocs teòricament més idonis per l'establiment humà d'èpoques passades
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:               1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat al sector.                         2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i 
prospecció.                                                                                                          4- La 
presència del mas de Ca n'Alzina ha de permetre la lectura arqueològica dels volums 
construïts i la documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions 
precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, 
etc.)

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Imprecissions en la ubicació de les troballes.

Bibliografia  ROIG, A (2006) Mapa arqueològic de Sabadell
  SUBIRANA, R (19)79Obra Sabadellenca, Edició d'Homenatge .1953-1978. Sabadell

Informació històrica Segons Subirana seguint el camí de Can Alzina a Can Caludelles aflorà un paviment de 
picadís romà d'un metre de llargada, 77 cm d'amplada i 13 cm de gruix. Prop d'allà van 
trobar ossos humans arrossegats per l'aigua i també lloses romanes (tègules?). Va recollir 
ceràmica de tradició ibèrica àmfora itàlica, hispànica i tègula. Tot està molt malmenat 
perqué es troba gairebé al mig del camí. A prop d'allà hi havia una pila de pedres i en la 
part superior del bosc s'endevinen uns clots circulars (que l'autor no interpreta, però deixa 
endevinar que podria ser un camp de sitges). Actualment la masia funciona com a 
restaurant amb quadres per a cavalls. Es va trobar un fragment de terra cuita en els 
camps de conreu, davant de la casa, però no sembla qui hi hagi vestigis significatius

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-39)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Ca N'Alzina. Maig 2013 Ca N'Alzina. Maig 2013
Vila, NorbertVila, Norbert

Ca N'Alzina. Maig 2013
Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427615,11
y = 4600551,43

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.18

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Masia de Can Mimó,Mina de Can Mimó                                                      L’edifici antic està 
molt transformat, consta de planta baixa i pis afegit. Destaca la torre d’un molí de vent, 
d’obra vista, probablement del s. XIX (no es conserven les aspes metàl•liques).

Context Els sectors d'hàbitat rural amb presència d'edificacions tipus masia, presenten una doble 
expectativa arqueològica: la lectura arqueològica dels volums construïts i la possible 
documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.). El cas de 
Can Mimó és el d'una masia original enrunada i d'unes construccions actuals més 
modernes, però que arqueològicament presenten també interès, fins i tot, aquelles 
estructures que es poden preservar d'època més contemporània (segle XIX).

Ús actual En desús. Abandonat

Cronologia Êpoca romana ( -218 / 476 )-Època Medieval (S.XIII) fin l'actualitat (s.XXI)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció Masia Can Mimó i terrenys que l'envolten

 

Estat conservació Dolent;  Masia original enrunada i construcció actual molt reformada. Encara s’hi poden 
preservar restes soterrades al subsòl.

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.18.CA 
Masia Can Mimó (ARR.18.01 Masia i 

Nº reg/cat. AEA.039

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 

Nº reg/cat. EEA-40

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Ocupació de l'espai rural entorn del riu Ripoll

Restes d'ocupació des d'època romana a la zona

Estudi volumètric i del subsòl de les restes associades a la masia de can 
Mimó

Entorn de protecció La zona situada a l'oest de la masia mostra rebaixos i abocaments, i es per aquest motiu 
que s'exclou de l'espai de protecció arqueològica.

Així doncs, l'EEA queda restringit als terrenys que envolten Can Mimó; aquests són els 
menys remoguts per la mà de l'home i són els que ofereixen, des del punt de vista físic, 
una major expectativa arqueològica. Cal destacar la proximitat al punt 38, on també es van 
documentar restes d'època romana
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Entorn de protecció No es pot descartar que encara es conservin restes de l'antiga masia medieval; és per 
això que, de forma prèvia a qualsevol intervenció caldrà realitzar la lectura arqueol`lgica 
dels volums construïts, així com la documentació i excavació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions No es pot descartar que encara es conservin restes de l'antiga masia medieval, és per 
això que de forma prèvia a qualsevol intervenció caldrà realitzar la lectura arqueològica 
dels volums construïts, així com la documentació i excavació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.).

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.290. Sabadell. Edicions Riutort.

PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.78. Ajuntament de Sabadell.

ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàg.64. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

FULLS D'HISTÒRIA LOCAL (UES), núm.7.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-40)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 12.
LOCALITZACIÓ

426895,7
y = 4597702,9

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Sala - Mas Barber

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.27

Carrer  París
Carrer  de Can Viloca

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.1 / Zona residencial en 

conjunts amb espais oberts d’ús 
públic 
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Elements Masia de Can Viloca: Masia edificada amb murs de tapial. Ràfec restaurat en època 
moderna. Mostra finestral romànic geminat, també restaurat (manca la columna central).

Context L'espai es concentra en l'interès de la masia de Can Viloca i el seu entorn immediat. Es 
tracta d'un edifici reformat que presenta elements d'interès arquitectònic, històric i 
estructural. Qualsevol projecte de reforma o rehabilitació haurà d'estar subjecte a un 
estudi preliminar sistemàtic de caràcter arqueològic i històric.

Cronologia Època Medieval (s.IX-XIV); Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció Masia de Can Viloca i el seu entorn immediat.

 

Estat conservació Bo;  Casa en gran part restaurada.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.27.EA Can 
Viloca.

Nº reg/cat. AEA.040

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-41

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de les ocupacions rurals

Possibles restes de la masia del selge XII

Reformes de la masia antiga i detecció de parts originals

Entorn de protecció L'espai es concentra en l'interès de la masia de Can Viloca i el seu entorn immediat.
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Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L'art sabadellenc. Pàgs.309 i 310. Sabadell. Edicions Riutort.       
Arxius d’Esteve Canyameres.

Informació històrica La primera referència escrita data del s. XIV. Durant els ss. XIV i XVI s’esmenta com a 
Mas Sala. Posteriorment, entre els ss. XVI i XVIII, la masia s’esmenta com a Mas Barber. 
Pertanyia a la parròquia de Santa Maria de Barberà.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció No es pot descartar que encara es conservin restes de l'antiga masia medieval; és per 
això que, de forma prèvia a qualsevol intervenció caldrà realitzar la lectura arqueològica 
dels volums construïts, així com la documentació i excavació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Es tracta d'un edifici reformat que presenta elements d'interès arquitectònic, històric i 
estructural. Qualsevol projecte de reforma o rehabilitació haurà d'estar subjecte a un 
estudi preliminar sistemàtic de caràcter arqueològic i històric

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-41)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Can Viloca
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426451,74
y = 4600435,79

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí de les Nogueres, de Na Segarra, d'En Deganet, d'En Vallcorba, Arderius

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Sequia Monar; Molí Xic, Fàbrica Nois Buxó

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana, ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums 
construïts, així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Aquest espai també 
inclou la indústria dels Nois Buxó, igualment d'interès arqueològic.

Cronologia Êpoca medieval (S.XIII-XIV), Època Moderna (S.XV-XVIII) Època contemporània (S.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 
l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries; el Molí Xic (fariner i paperer) i la fàbrica de vapor Nois Buxó.

 

Estat conservació Bo;  Ha sofert transformacions importants, principalment en la teulada. És possible que 
restin intactes estructures soterrades de gran interès. Catalogat dins del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (063).

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.ALTRES BÉNS. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AI.033.EA Fàbrica 
dels Nois Buxó i AI.006.EA Molí Xic.

Nº reg/cat. AEA.041

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).ALTRES BÉNS

Nº reg/cat. EEA-42

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 

l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries.

El petit edifici industrial dels Nois Buxó està format per unes quadres organitzades a 
l'entorn d'un pati, amb les dues naus llargues paral.leles i una de més petita que les uneix 
en un extrem. En el centre del pati, s'alça la xemeneia i la caseta dels serveis. Dins de tot 
aquest conjunt hi havia obrades dues cases, una per la família dels porters i l'altra, 
segurament, per la família del tintorer. A la nau petita que unia a les dues quadres, es 
trobava la sala de les calderes i la màquina de vapor, des d'on sortia la transmissió als 
embarrats.

El molí Xic, datat al s.XVIII, primer va ser molí fariner i posteriorment, el 1741, amb la 
darrera intervenció, es convertí en indústria paperera. Estava format per un cos de tres 
plantes. Mostrava sis finestres a les façanes laterals de la segona i tercera planta. 
Disposava d'una cava, amb voltes d'arc rebaixat i arcs de mig punt, que és on es 
localitzaven els antics podridors del drap i els carcabans. Fins els anys 60 encara existia 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
1- Horta Vella: En l'actualitat, tot i les transformacions sofertes, encara poden conservar-
se restes de l'antic sistema d'irrigació, per aquest motiu caldrà control arqueològic de 
qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics, així com de qualsevol 
excavació o moviment de terres.

2- Nois Buxó: Qualsevol projecte de reforma, que afecti elements pertanyents a l'edifici 
original, haurà de permetre l'excavació i/o documentació de les parts afectades. Les 
característiques d'aquest element industrial han de permetre una doble expectativa 
arqueològica la lectura dels volums construïts i la documentació i excavació de les restes 
conservades al subsòl.

3- Molí Xic: Tot i que l'edifici original sembla estar destruït encara poden conservar-se 
restes d'interès al subsòl, per aquest motiu haurà de realitzar-se control arqueològic de 
qualsevol intervenció condicionada per impactes urbanístics, així com de qualsevol 

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La ocupació del riu ripoll des d'èpoc antiga

Restes de antic recs, sèquia Monar i estructures relacionades amb els 
molins.

Molíns, xemeneia Vapor, irrigacions antigues..

la darrera roda d'àleps, així com l'antiga cambra dels moliners.

El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i de la 
documentació patrimonial efectuada en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll 
impulsat per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
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Informació històrica HORTA VELLA:
Coneguda primer com a Horta Major, es té constància documental entorn del segle XIII 
(1240). En aquest documents es parlar del molí de les Nogueres (posteriorment Molí Xic) i 
del pagament de censos en lli i cànem al possessor del molí de la Garriga (molí d’en 
Torrella) pel dret de pas de l’aigua que sortia del molí. A més a més, sembla ser que el 
conreu de plantes fibroses destinades a la filatura ja era una dedicació important a l’horta 
medieval. Durant el segle XIV-XV hi ha moltes referències a horts situats dins l’Horta 
Major de Sabadell. Així, aquesta era possessió de diversos senyors feudals: monestir de 
Sant Llorenç del Munt i de Sant Cugat del Vallès; l’església de Sant Salvador, els Togores 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Horta Novella: En l'actualitat, tot i les transformacions sofertes, encar poden conservar-
se restes de l'antic sistema d'irrigació, per aquest motiu caldrà control arqueològic de 
qualsevol intervenció condicionada per impactes urbaniístics, així com de qualsevol 
excavació o moviment de terres.                                                                            2- Nois 
Buxó: Qualsevol projecte de reforma que afecit elements pertanyents a l'edifici original 
haurà de permetre l'excavació de les parts afectades. Les característiques d'aquest 
element industrial han de permetre una doble expectativa arqueològica: la lectura dels 
volums construïts i la documentació i excavació de les restes conservades al 
subsòl.                                                                                                                    3- Molí 
Xic:  Tot i que l'edifici original sembla estar destruït encar poden conservar-se restes 
d'interès al subsòl: per aquest motiu haurà de realitzar-se control arqueològic de qualsevol 
intervenció condicionada per impactes urbanístics, així com de qualsevol excavació o 
moviment de terres.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

excavació o moviment de terres.
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Observacions Les primeres notícies daten del s. XV, en relació a un molí fariner propietat de la família 
Deganet. Posteriorment, en el s. XVII, es transforma en molí fariner i passa als Vallcorba. 
Durant els primers anys del s. XVIII, torna a transformar-se en molí paperer i es conegut 
com el molí Xic, propietat dels Arderius. A mitjan del s. XIX i fins el s. XX, el molí 
desenvoluparà activitats tèxtils (ALSINA i MASVIDAL, 1988).

Bibliografia ALSINA, A.;  MASVIDAL, A. (1988)  Els molins del riu Ripoll. Sabadell: Amics de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, 1988, p. 50-51
ARGEMÍ, M.; DEU, E. (1999) 900 anys d’història de l’aigua a Sabadell (del segle XI al 
1949). Sabadell. CASSA. 
ARGEMÍ, M. (2003) L'Horta Vella (Sabadell, Vallès Occidental): el pas de l' Horta Major a 
l'Horta Vella.... . Itinerari (Museu d'Història de Sabadell). Ajuntament de Sabadell
BENAUL, J.M. (1996) El riu Ripoll i la industrialització del textil en el segle XIX. Plaça 
Vella, 40, pp. 15-44. 
BOLOS, J.; NUET, J. (2003) La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV
CARBONELL, O; PRAT, J.(2003) Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964. Edició de l'Ajuntament de Sabadell.

i els de Sentmenat; i el senyor del castell d’Arraona. A partir del segle XV, el consell de la 
vila fou l’encarregat de gestionar i organitzar el bon funcionament del sistema hidràulic i 
de condemnar els delictes fets  a les hortes. En aquest segle XV, a mitjans, es condueix 
les aigües de la Font de Rosella fins al nucli urbà de la vila, amb la qual cosa es poden 
regar les terres que s’anomenaren Horta Novella, passant a ser coneguda l’Horta Major 
com a Vella. Al segle XVII, hi ha documents que parles de recaptació d’impostos per part 
de la universitat de la vila de Sabadell sobre el dret d’usar l’aigua del Ripoll als qui tenien 
horts.  Actualment els horst ocupen un espai de 71520 m², dividides en 100 parcel·les i 80 
hortelans. 
MOLÍ XIC:
El molí Xic era un molí fariner medieval i paperer en època moderna de Sabadell.  Abans 
de ser conegut com a molí Xic, successivament s'havia anomenat molí de les Nogueres, 
de la Segarra, d'en Deganet, d'en Vallcorba i de l'Arderius. La primera notícia que tenim 
d’un molí en aquest indret és del 1240, quan els possessors del molí de les Nogueres 
havien de pagar 4 quarteres de blat pel dret de pas de l'aigua que venia del molí d'en 
Torrella. El molí de les Nogueres –l’antecessor del Xic– era un casal amb dos molins 
fariners.  Pels volts de 1420, Bartomeu Deganet, paraire de draps de llana de Sabadell, 
construí un altre casal amb un molí draper, adossat al fariner. Aquest fou el segon molí 
draper que coneixem al terme de Sabadell, després del d’en Nuell, ara molí d'en Fontanet. 
Durant els segles següents, es documenta el molí fariner de les Nogueres i el draper d’en 
Deganet com dos molins contigus que, des del final del segle XVI, eren de la família 
Vallcorba. L’any 1730, Josep Arderius, nascut a Sabadell i aleshores habitant de Ripollet, 
adquirí l’edifici. Poc més tard, els seus hereus el transformaren en un molí paperer. Des 
de mitjan segle  XIX ha estatjat indústries tèxtils, sobretot de tints i acabats. El molí feia 
servir l'aigua de la séquia Monar, que partia de la resclosa del molí de l'Amat, regava 
l'horta de Can Puiggener, baixava cap al molí d'en Torrella, regava l'horta Vella, entrava al 
molí Xic i encara feia anar el molí d'en Fontanet.

NOIS BUXÓ:
El 1895, els industrials tintorers, Jaume, Joaquim, Joan i Francesc Buxó, fills de Josep 
Buxó i Valls, traslladaren el negoci familiar a la vora del Ripoll, on construïren el vapor que 
fou conegut com a Fàbrica dels Nois Buixons. El 1918, l'arquitecte Josep Renom hi va 
dirigir unes obres d'ampliació, amb un despatx de planta circular, que donaren un nou 
caràcter a les instal·lacions.

Actuacions finca L'Ajuntament de Sabadell juntament amb la Diputació de Barcelona van promoure l'any 
1998 una campanya arqueològica per a documentar el jaciment que va estar dirigida per 
M. Argemí - J.M. Massagué.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-42)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426620
y = 4600875

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Horta de Sabadell - Horta Major - Horta de les Nogueres

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements En el sistema hidràulic de l’horta Vella s’integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 
principal i varies subsidiàries així com el terreny irrigat

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana, ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums 
construïts, així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Aquest espai també 
inclou la indústria dels Nois Buxó, igualment d'interès arqueològic.

Cronologia Medieval Baoxa edat mitjana (1230-1492): Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 
l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries; el Molí Xic (fariner i paperer) i la fàbrica de vapor Nois Buxó.

 

Estat conservació Dolent;  Al subsòl s’hi poden preservar altres restes de gran interès arqueològic i històric.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.ALTRES BÉNS

Nº reg/cat. AEA.041.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).ALTRES BÉNS

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 

l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries.

El petit edifici industrial dels Nois Buxó està format per unes quadres organitzades a 
l'entorn d'un pati, amb les dues naus llargues paral.leles i una de més petita que les uneix 
en un extrem. En el centre del pati, s'alça la xemeneia i la caseta dels serveis. Dins de tot 
aquest conjunt hi havia obrades dues cases, una per la família dels porters i l'altra, 
segurament, per la família del tintorer. A la nau petita que unia a les dues quadres, es 
trobava la sala de les calderes i la màquina de vapor, des d'on sortia la transmissió als 
embarrats.

El molí Xic, datat al s.XVIII, primer va ser molí fariner i posteriorment, el 1741, amb la 
darrera intervenció, es convertí en indústria paperera. Estava format per un cos de tres 
plantes. Mostrava sis finestres a les façanes laterals de la segona i tercera planta. 
Disposava d'una cava, amb voltes d'arc rebaixat i arcs de mig punt, que és on es 
localitzaven els antics podridors del drap i els carcabans. Fins els anys 60 encara existia 
la darrera roda d'àleps, així com l'antiga cambra dels moliners.

El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i de la 
documentació patrimonial efectuada en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció En l'actualitat, tot i les transformacions sofertes, encar poden conservar-se restes de 
l'antic sistema d'irrigació, per aquest motiu caldrà control arqueològic de qualsevol 
intervenció condicionada per impactes urbaniístics, així com de qualsevol excavació o 
moviment de terres.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La ocupació del riu ripoll des d'èpoc antiga

Restes de antic recs, seca Monar i estructures relacionades amb els molins

Molíns, xemeneia Vapor, irrigacions antigues..

impulsat per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
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Observacions En el sistema hidràulic de l’horta Vella s’integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 
principal i varies subsidiàries així com el terreny irrigat. Aquest sistema de reg s’inicia a la 
resclosa del molí d’en Torrella. L’horta està formada per terrasses, que retallen el tal•lus, 
per condicionar espais plans aptes per al conreu (ARGEMÍ, 1998).

Bibliografia ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d’interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l’àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.

BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia núm..IV, Ajuntament de 
Sabadell.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.54.

Informació històrica Les primeres referències escrites sobre l’espai irrigat que serà conegut com l’horta Vella o 
l’horta Major tenen el seu origen a mitjan s. XIII. En aquests documents l’horta sempre 
s’esmenta de forma indirecta, a partir de referències a molins hidràulics. Els investigadors 
pensen que l’horta podria ser més antiga.

La primera referència directa i explícita de l’horta Vella data de l’any 1240 (ARGEMÍ, 1998).

Actuacions finca M. Argemí dirigí el 1998 una campanya arqueològica a la recerca de documentació per a 
la redacció de l'Inventari dels elements d'interès patrimonial del Parc Fluvial del Ripoll i 
promoguda per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Horta vella / Molí Xic. 2012/2016
Vila, Norbert

Horta vella. 2012/2016 Horta vella. 2012/2016
Vila, NorbertVila, Norbert
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426620
y = 4600875

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Conjunt fabril actualment format per vàries naus de planta poligonal, cobertes a dues 
vessants. L’accés principal es realitza a través
d’un pati distribuidor que s’obre al camí per on s’accedeix a la fàbrica.

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana, ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums 
construïts, així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Aquest espai també 
inclou la indústria dels Nois Buxó, igualment d'interès arqueològic.

Cronologia Època contemporània (1881/1919)

Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 
l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries; el Molí Xic (fariner i paperer) i la fàbrica de vapor Nois Buxó.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. ALTRES BÉNS. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AI.033.EA Fàbrica 
dels Nois Buxó.

Nº reg/cat. AEA.041.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).ALTRES BÉNS

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 

l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries.

El petit edifici industrial dels Nois Buxó està format per unes quadres organitzades a 
l'entorn d'un pati, amb les dues naus llargues paral.leles i una de més petita que les uneix 
en un extrem. En el centre del pati, s'alça la xemeneia i la caseta dels serveis. Dins de tot 
aquest conjunt hi havia obrades dues cases, una per la família dels porters i l'altra, 
segurament, per la família del tintorer. A la nau petita que unia a les dues quadres, es 
trobava la sala de les calderes i la màquina de vapor, des d'on sortia la transmissió als 
embarrats.

El molí Xic, datat al s.XVIII, primer va ser molí fariner i posteriorment, el 1741, amb la 
darrera intervenció, es convertí en indústria paperera. Estava format per un cos de tres 
plantes. Mostrava sis finestres a les façanes laterals de la segona i tercera planta. 
Disposava d'una cava, amb voltes d'arc rebaixat i arcs de mig punt, que és on es 
localitzaven els antics podridors del drap i els carcabans. Fins els anys 60 encara existia 
la darrera roda d'àleps, així com l'antiga cambra dels moliners.

El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i de la 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Documentació gràfica i plàstica

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma que afecit elements pertanyents a l'edifici original haurà de 
permetre l'excavació de les parts afectades. Les característiques d'aquest element 
industrial han de permetre una doble expectativa arqueològica: la lectura dels volums 
construïts i la documentació i excavació de les restes conservades al subsòl.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La ocupació del riu ripoll des d'èpoc antiga

Restes de antic recs, seca Monar i estructures relacionades amb els molins

Molíns, xemeneia Vapor, irrigacions antigues.

documentació patrimonial efectuada en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll 
impulsat per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
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Informació històrica El 1895, els industrials tintorers, Jaume, Joaquim, Joan i Francesc Buxó, fills de Josep 
Buxó i Valls, traslladaren el negoci familiar a la vora del Ripoll, on construïren el vapor que 
fou conegut com a Fàbrica dels Nois Buixons. El 1918, l'arquitecte Josep Renom hi va 
dirigir unes obres d'ampliació, amb un despatx de planta circular, que donaren un nou 
caràcter a les instal·lacions.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Nois Buxó. 2012/2016
Vila, Norbert

Nois Buxó. 2012/2016
Vila, Norbert
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426630
y = 4600750

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí de les Nogueres, de Na Segarra, d'En Deganet, d'En Vallcorba, Arderius

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements En el sistema hidràulic de l’horta Vella s’integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 
principal i varies subsidiàries així com el terreny irrigat

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana, ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums 
construïts, així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). Aquest espai també 
inclou la indústria dels Nois Buxó, igualment d'interès arqueològic.

Cronologia Època moderna; Època contemporània.

Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 
l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries; el Molí Xic (fariner i paperer) i la fàbrica de vapor Nois Buxó.

 

Estat conservació Dolent;  Ha sofert transformacions importants, principalment en la teulada. És possible 
que restin intactes estructures soterrades de gran interès. Catalogat dins del Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (063).

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. ALTRES BÉNS. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AI.006.EA Molí Xic.

Nº reg/cat. AEA.041.003

Classificació Jaciments paleontològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).ALTRES BÉNS

Nº reg/cat. EEA-42

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquest espai de protecció està format per tres elements relacionats amb el riu Ripoll: 

l'Horta Vella, que estava formada per un conjunt de terrasses retallades en el tal.lús del riu 
i que és on s'integrava el sistema hidràulic dels molins Xic i d'en Fontanet i una sèquia 
principal i varies subsidiàries.

El petit edifici industrial dels Nois Buxó està format per unes quadres organitzades a 
l'entorn d'un pati, amb les dues naus llargues paral.leles i una de més petita que les uneix 
en un extrem. En el centre del pati, s'alça la xemeneia i la caseta dels serveis. Dins de tot 
aquest conjunt hi havia obrades dues cases, una per la família dels porters i l'altra, 
segurament, per la família del tintorer. A la nau petita que unia a les dues quadres, es 
trobava la sala de les calderes i la màquina de vapor, des d'on sortia la transmissió als 
embarrats.

El molí Xic, datat al s.XVIII, primer va ser molí fariner i posteriorment, el 1741, amb la 
darrera intervenció, es convertí en indústria paperera. Estava format per un cos de tres 
plantes. Mostrava sis finestres a les façanes laterals de la segona i tercera planta. 
Disposava d'una cava, amb voltes d'arc rebaixat i arcs de mig punt, que és on es 
localitzaven els antics podridors del drap i els carcabans. Fins els anys 60 encara existia 
la darrera roda d'àleps, així com l'antiga cambra dels moliners.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Tot i que l'edifici original sembla estar destruït encar poden conservar-se restes d'interès 
al subsòl: per aquest motiu haurà de realitzar-se control arqueològic de qualsevol 
intervenció condicionada per impactes urbanístics, així com de qualsevol excavació o 
moviment de terres.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La ocupació del riu ripoll des d'èpoc antiga

Restes de antic recs, seca Monar i estructures relacionades amb els molins

Molíns, xemeneia Vapor, irrigacions antigues.

El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i de la 
documentació patrimonial efectuada en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll 
impulsat per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
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Observacions En el sistema hidràulic de l’horta Vella s’integren molins -Xic i Fontanet-, una sèquia 
principal i varies subsidiàries així com el terreny irrigat. Aquest sistema de reg s’inicia a la 
resclosa del molí d’en Torrella. L’horta està formada per terrasses, que retallen el tal•lus, 
per condicionar espais plans aptes per al conreu (ARGEMÍ, 1998).

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.321 i 323. Sabadell. Edicions Riutort.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.323. Ajuntament de Sabadell.
ALSINA, J. (1985): "Breus notícies dels molins del Ripoll", a Quadern de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, núm.51. Pàgs.594 - 595. Sabadell, juny de 1986.
ALSINA, J. i MASVIDAL, A. (1988): Els molins del Riu Ripoll. Biblioteca Quadern, núm.12. 
Sabadell, pàgs.50 i 51.
ARGEMÍ, M. (1998): Estudi històric i documental dels molins i les hortes existents al riu 
Ripoll a Sabadell, dins de: Programa de documentació dels edificis, construccions i 
elements d'interès històric, arqueològic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial de 
l'àmbit del Ripoll a Sabadell. Ajuntament de Sabadell - IDES - Museu d’Història de 
Sabadell - Diputació de BCN.
BOLÒS, J. i NUET, J. (1998): La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental), col•lecció Quaderns de Patrimoni, monografia IV, Ajuntament de Sabadell.
VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.47.

Informació històrica Les primeres notícies daten del s. XV, en relació a un molí fariner propietat de la família 
Deganet. Posteriorment, en el s. XVII, es transforma en molí fariner i passa als Vallcorba. 
Durant els primers anys del s. XVIII, torna a transformar-se en molí paperer i es conegut 
com el molí Xic, propietat dels Arderius. A mitjan del s. XIX i fins el s. XX, el molí 
desenvoluparà activitats tèxtils (ALSINA i MASVIDAL, 1988).

Actuacions finca M. Argemí dirigí el 1998 una campanya arqueològica a la recerca de documentació per a 
la redacció de l'Inventari dels elements d'interès patrimonial del Parc Fluvial del Ripoll i 
promoguda per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-42)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Horta vella / Molí Xic. 2012/2016
Vila, Norbert

Horta vella / Molí Xic. 2012/2016
Vila, Norbert
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426507,74
y = 4600151,29

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.007

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Molí

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana haurà de ser sistemàtica i haurà de preveure  la  lectura arqueològica dels volums 
construïts i  la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.).

Ús actual En desús

Cronologia Època Medieval (s.XIII-XV), Època moderna (s.XV-XVIII), Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Ús original/altres Molí fariner o draper.

Entorn de protecció L'edifici resta pràcticament sencer envoltat per naus modernes. Al subsòl s'hi poden 
preservar altres restes de gran interès arqueològic i històric. Dins la parcel.la també s'hi 
poden trobar restes de l'antic sistema hidràulic que conduïa l'aigua fins al molí. Per tant, 
no solament s'ha de dotar de protecció al molí, sinó també a la resta del solar exempt de 
construccions modernes.

L'edifici i el seu entorn, tot i que està força degradat pel pas del temps i la manca de 
manteniment, pot recuperar-se i ser rehabilitat.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.007.CA Molí 
d'en Fontanet (AI.007.01 Molí i 
AI.007.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.042

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-43

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

La ocupació del riu ripoll des d'èpoc antiga

Restes de antic recs, seca Monar i estructures relacionades amb els molins

Molíns, xemeneia Vapor

Entorn de protecció  L'edifici resta pràcticament sencer envoltat per naus modernes. Al subsòl s'hi poden 
preservar altres restes de gran interès arqueològic i històric. Dins la parcel.la també s'hi 
poden trobar restes de l'antic sistema hidràulic que conduïa l'aigua fins al molí. Per tant, 
no solament s'ha de dotar de protecció al molí, sinó també a la resta del solar exempt de 
construccions modernes.

L'edifici i el seu entorn, tot i que està força degradat pel pas del temps i la manca de 
manteniment, pot recuperar-se i ser rehabilitat.
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Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció De forma prèvia a qualsevol intervenció s'hauran der realitzar les següents actuacions: 1- 
Lectura arqueològica dels volums construïts.                                                                        
2- Documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues infraestructures 
hidràuliques.                                                                                                         Aquests 
estudis poden donar llum sobre l'evolució interna del molí, donat que en aquest s'han anat 
desenvolupat diverses activitats al llarg del temps: molí fariner, draper i paperer.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El conjunt es troba dins l’àmbit del Parc Fluvial del riu Ripoll. Actualment està en l’interior 
d’un complex industrial modern.

Bibliografia BOLOS, J.; NUET, J. (2003) La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV
CARBONELL, O; PRAT, J.(2003) Història gràfica del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. 
1864-1964. Edició de l'Ajuntament de Sabadell.

Informació històrica El molí d'en Fontanet fou el primer molí draper de Sabadell. L’any 1241 ja hi havia un molí 
en aquest indret, el llavors anomenat molí de Via. Amb el molí Xic –anomenat aleshores 
de les Nogueres– eren els dos molins de l’horta de Sabadell. Entorn del 1400, es 
documenta com a molí Draper. El 1411 també transformaren el Xic en molí draper, mentre 
que els altres de la zona no batanaren draps fins un segle més tard. A mitjan segle XVI el 
tenia en establiment Joan Nuell –moliner de draps de llana–, que li donà el nom durant 
gairebé cent anys fins que, a mitjan segle XVII, el molí passà a mans de la família 
Fontanet. Com molts altres molins del Ripoll, el d’en Fontanet va mantenir les moles 
farineres al costat dels batans fins ben entrat el segle XIX. A més, pels volts del 1680 tenia 
una saboneria i una bassa per amarar el cànem. El corrent d'aigua que el feia funcionar 
procedia de la séquia Monar, que neix a la resclosa de davant el molí de l'Amat i que 
servia per a regar les hortes de Can Puiggener, de la Garriga i de l'horta Vella. L’any 1804 
es documenta un arrendament del molí amb la intenció de posar-hi màquines de filar cotó. 
Es sap que el 1804 hi havia una màquina cotonera moguda per energía hidráulica. En 
aquest moment el molí està arrendat a Manuel Torrella.  És una de les primeres 
experiències documentades d’ús de l’energia hidràulica per a la mecanització de la filatura 
de cotó. Actualment, l’edifici de l’antic molí es troba en estat gairebé ruïnós, envoltat de 
naus industrials modernes.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-43)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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GPC

Molí d'en Fontanet. 2012/2016
Vila, Norbert
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Horta del Romau AEA.043.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426804,5
y = 4599887,8

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Horta del Romau AEA.043.BARP

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana ha de ser sistemàtica i ha de preveure  la  lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.)

Cronologia Êpoca Medieval (S.XIV)

Entorn de protecció Hi ha dues zones amb més posibilitats de documentar restes de les infrastructures 
referides. Tot i això, s'ha de dir que el sector, en general, ofereix una expectativa força 
reduïda ja que la construcció de naus industrials i els constants treballs agrícoles han fet 
malbé el patrimoni soterrat. A banda i banda de la carretera BV-2432, just al cosat de 
Torre Romeu

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.043

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-44

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Estudi dels sistemes i recursos d'explotació agrícola en les èpoques 
medieval i moderna.

Entorn de protecció Hi ha dues zones amb més posibilitats de documentar restes de les infrastructures 
referides. Tot i això, s'ha de dir que el sector, en general, ofereix una expectativa força 
reduïda ja que la construcció de naus industrials i els constants treballs agrícoles han fet 
malbé el patrimoni soterrat. A banda i banda de la carretera BV-2432, just al cosat de 
Torre Romeu
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Horta del Romau AEA.043.BARP

Informació històrica Els orígens de l'horta d'en Romau es remunten al segle XIV. Aleshores s'anomenava horta 
del Pedregar i el camí que hi duia des de la vila sabadellenca també tenia aquest nom, el 
qual ha perdurat en el carrer del Pedregar actual. Més tard, es va anomenar horta d'en 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            3- 
Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes que se'n derivin de les anteriors 
accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia FERNÀNDEZ, LL.; PRAT, C. (coord.) (2004). Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. 
Sabadell: Amics del Ripoll, p. 57.

Romau, ja que part de les terres eren del mas Romau, situat on segles més tard es va 
construir el barri de Torre-romeu. També hi tenien horts habitants de la vila de Sabadell i 
dels masos més propers, que pagaven censos als senyors de Sabadell i Arraona

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-44)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Horta del Romau
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Can Fadó Vell AEA.044.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428608,23
y = 4600046,52

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 1.2 / Zona residencial en nucli 

antic amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Can Fadó Vell AEA.044.BARP

Elements Masia de Can Fado Vell

Context Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus masia presenten una doble 
expectativa arqueològica, d'una banda per la lectura arqueològica que pot fer-se dels 
volums construïts i, per l'altra, per la possible documentació de restes al subsòl, 
pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, 
cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.). Encara que no es tracta d'una construcció massa 
rellevant i, tot i el seu estat ruinós, s'hi poden conservar elements arqueològics d'interès, 
probablement d'origen baixmedieval. L'espai cal relacionar-lo amb el poblament d'origen 
medieval vinculat a la propietat de Can Lletget , en un sector del municipi que preserva la 
imatge històrica d'hàbitat agrícola i rural força intacta. Caldrà, doncs,  realitzar en aquesta 
àrea una investigació arqueològica i històrica sistemàtica.

Cronologia Medieval Baixa edat Mitjana (s.XII- XV); Època moderna (s.XVIII) Època contemporània 
(s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Masia i entorn immediats

 

Estat conservació Dolent;  La masia està abandonada i enrunada. Encara s’hi poden preservar restes 
soterrades al subsòl.

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.044

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-45

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Poblament d'origen medieval vinculat a la propietat de Can Lletg, en un 
sector del municipi que preserva la imatge històrica d'hàbitat agrícola i rural 
força intacta

o podem descartar l'existència de parts conservades de l'antiga masia.

Entorn de protecció Masia i voltants immediats
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Can Fadó Vell AEA.044.BARP

Informació històrica La primera referència escrita data del s. XV, el mas s’esmenta com a Mas Serrarupit i 
pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona. En el segle XVIII (1712 - 1774) la casa 
es coneix com a Mas Fadó. Can Fadó Vell és una masia amb teulada a doble vessant, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma o der rehabilitació haurà d'estar subjecte a un estudi 
preliminar sistemàtic de caràcter arqueològic i històric que contempli:                                
1- Lectura arqueolòfica dels diferents volums construïts.                                                        
2- Excavació del subsòl (fonaments, serveis soterrats, construccions anteriors,…). Aquest 
fet ha de permetre conèixer l'evolució històrica de l'establiment rural i, d'aquesta manera, 
copsar la vida domèstica i els sistemes de producció del medi rural de Sabadell.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Can Fadó Vell AEA.044.BARP

Observacions La masia de Can Fadó Vell s'emplaça al nord de l'indret conegut com a Can Lletget, prop 
de la riera de Santiga, a l'esquerra del torrent de Canyameres, prop de Can Lletget.

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàg.289. Sabadell. Edicions Riutort.
CARRERAS, M. (1967): Elements d’història de Sabadell. Pàg.845. Caixa d’Estalvis de 
Sabadell. Sabadell.
SUBIRANA, R. (1980): Obra sabadellenca (1953-1978). Pàg.308. Sabadell.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.350. Ajuntament de Sabadell.
ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàg.42. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.

porta adovellada i parets de tàpia, actualment en estat de ruïna, que es troba situada a 
l'esquerra del torrent de Canyameres. Al darrer quart del segle XIX es construí can Fadó 
Nou en terres de can Fadó Vell, darrera el barri de Torre-romeu. Els Fadó intervingueren 
en la política de la vila, Bernat Fadó va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell, del 1791 
al 1799. La darrera menció del cognom Fadó entre els propietaris correspon a Joana 
Teresa Alzina Fadó, el 1853. El carrer de Can Fadó es troba situat al barri de Can 
Roqueta, en què tots els vials porten noms de masies del rodal.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-45)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428817,4
y = 4599461,2

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Vilar - Mas Pedrós - La Vila Jussana - Lapeira

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.06

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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Elements Masia de Can Lletget

Context Els sectors d'hàbitat rural amb la presència d'edificacions tipus masia presenten una doble 
expectativa arqueològica: la  lectura arqueològica dels volums construïts i  la possible 
documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a 
àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, pous, galeries, etc.).

Ús actual ÚS ACTUAL: En desús. (Abandonat)

Cronologia Època Medieval (s.XII-XIV); Època Moderna (s.XV-XVIII), Època contemporània (s.XVIII-
XIX)

Ús original/altres Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola

Entorn de protecció Masia i voltants de la masia

 

Estat conservació Dolent;  La masia està enrunada però encara s’hi poden preservar restes i estructures de 
gran interès.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.08.EA Can 
Lletget.

Nº reg/cat. AEA.045

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-46

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Conjunt rural d'origen medieval força interessant, sobre el qual cal impulsar 
una recerca  arqueològica i històrica sistemàtica

Estudi arqueològic del subsòl i de les dependències que hi ha en peu

Restes arquitectòniques gòtiques

Entorn de protecció Masia i voltants immediats
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Entorn de protecció El tipus d'intervenció arqueològica proposat va dirigit a la documentació de les diferents 
fases de construcció de la casa i a la ubicació temporal i espaial de cada un dels 
elements arquitectònics documentats: paviments, murs, fonaments, conduccions, 
annexos, infrastructures relacionades amb la producció, dependències i elements externs 
vinculats als conreus… L'actuació arqueolòfica a realitzar ha de consistir 
en:                                                                                                                                        1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Lectura arqueològica dels diferents volums construïts.                                                       3- 
Excavació del subsòl (fonaments, serveis soterrats, construccions anteriors,…).         
Aquestes intervencions arqueològiques han de permetre conèixer l'evolució històrica de 
l'establiment rural i d'aquesta manera copsar la vida domèstica i els sistemes de 
producció del medi rural de Sabadell.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquesta masia tot i estar situada dins de la AEA-046 (Can Roqueta-Can Piteu-Torre 
Romeu) té denominació pròpia. Les característiques específiques d'aquest element 
arquitectònic i la proposta concreta de conservació i estudi, així ho justifiquen. 

Es tracta d'una masia de pati tancat, planta baixa i pis, amb teulada a dues vessants i 
carener perpendicular a l'accès principal. El cos principal encara conserva elements 
arquitectònics de gran interès. Destaquen la façana, la planta baixa amb els espais 
destinats a les activitats agrícoles, la planta principal amb els espais domèstics 
relacionats amb l'habitatge familiar, les dependències annexes vinculades a la producció 
agrícola i ramadera i les golfes utilitzades com a graners i magatzems. Aquests àmbits es 
troben força deteriorats.

Destaca també la tècnica constructiva utilitzada, amb murs de tàpia o aparell de reble 
recolzats sobre sòcols de pedra i cantoneres de carreus ben treballats per dotar de major 
solidesa la construcció. Les parets i altres elements interns són els que més han patit la 
degradació produïda pel pas del temps, d'aquesta manera el pati central de la casa es 
troba ple de runa procedent dels pisos i àmbits superiors. L'ensorrament parcial 
d'aquestes estàncies ha deixat al descobert les bigues de fusta.

La façana presenta diversos elements interessants. Les finestres originals mostraven 
ornamentació d'estil gòtic (s.XV); cal esmentar que aquestes van ser destruïdes 
parcialment l'any 1993. Encara es conserva la decoració esculpida de la finestra central, 
aquest element concret hauria de ser tractat degudament per preservar-lo dels agents 
mediambientals i protegit de l'expoli. Sota el ràfec també apareixen restes de decoració 

Bibliografia CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc. Pàgs.289 i 290. Sabadell. Edicions Riutort.
SUBIRANA, R. (1980): Obra sabadellenca (1953-1978). Pàg.308. Sabadell.
J.V. (1955): "La nostra portada: Can Lletget", a Revista Alba, vol. III, any. VI (juliol - agost), 
núms.65 - 66. Pàg.393. Sabadell.
PUIG, J.; LLOBET, J.; ARGANY, I. (1982): Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic de Sabadell. Fitxa núm.67. Ajuntament de Sabadell.
GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA (1982): Vallès Occidental. Sabadell: 
Can Lletget. Pàg.164. Vol. VI. Barcelona.
ALSINA, J. (1985): Índex de topònims de Sabadell i el seu terme fins a la darreria del s. 
XVIII. Pàgs.57 i 76. Ajuntament de Sabadell, Sabadell.
DIARI DE SABADELL (1993): 31-8-1993, pàg.11; 27-8-1993, pàg.05; 25-8-1993, pàg.05; 
26-8-1993, pàg.08.
DIARI DE SABADELL (1995): 19-1-1995, pàg.02.

Informació històrica Al mateix lloc hi havia ja un mas l'any 1173, de llavors ençà conegut per Can Pedró, Can 
Vilar i des del 1582 per Can Lletget. Situada a la ribera de la riera de Santiga. Amb els 
anys s'hi van fer grans reformes i ampliacions fins esdevenir una de les pagesies més 
grans de Sabadell. A finals de la dècada del 1980, en va fer fora els masovers.      Masia 
de planta baixa i pis amb teulada a dues vessants. Les finestres mostraven ornamentació 
esculpida d’estil gòtic (s. XV), cal esmentar que aquests finestrals van ser destruïts i 
arrencats l’any 1993. La porta es adovellada. Hi ha restes d’esgrafiats negres i grocs, així 
com un rellotge de sol sobre frontis neoclàssic i ràfec.
La casa encara conserva certs elements d’interès arqueològic: parets de tàpia, rellotge de 
sol de la façana principal i una pedra amb la inscripció "15 IHS 87" (amb la lletra omega 
damunt de l'abreujatura) situada en un muntant de la porta d’accés al barri.        En el s. 
XIII s’esmenta la casa com a Vila Jussana. La primera referència escrita data del s. XIV. 
Entre els ss. XIV i XVI, s’esmenta com a Mas Pedrós, fins l' any 1582, en que el mas 
passa a denominar-se Mas Lletget. L’any 1770 es citen els "corrals d’en Lletget". La casa 
la trobem citada en altres documents de principis del s .XVIII: 1717 i 1737.

Pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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pintada en vermell, en un estat força degradat. La porta principal es dovellada amb 
dovelles llises i ben treballades. Per últim, també cal destacar un rellotge de sol sobre 
frontis neoclàssic.

Encara es conserven dempeus diferents annexos i dependències de diferents èpoques 
que donen idea de l'evolució del mas. En molts casos aquests cosos emmascaren 
l'aspecte original de l'edifici primitiu. La porta d'accés al barri mostra una pedra, 
reaprofitada, amb la inscripció: 15 IHS 87 (amb la lletra omega damunt de l'abreujatura). 
Fora de la tàpia, que envolta la casa, també apareixen certes infrastructures que cal 
estudiar i, en alguns casos preservar, com són: l'era, algun cobert i una bassa amb murs 
d'obra.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-46)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Can Lletget. Maig 2013 Can Lletget. Maig 2013
Vila, NorbertVila, Norbert

Can Lletget. Maig 2013
Vila, Norbert
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428169,2
y = 4599354,2

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia de Can Roqueta

Context L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu,  és un veritable complex arqueològic (bàsicament 
d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat gràcies a les diferents 
intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les troballes.

Cronologia Neolític Antic postcardial; Bronze inicial i final; Ferro Ibèric 1a edat del ferro; Medieval 
Domini Visigòtic (401-715)

Entorn de protecció  L'àmbit protegit s'estén de forma preventiva, des de Can Roqueta i Can Piteu fins a l'est 
(sector de Can Lletget) i al nord (Torre-romeu). Aquesta expectativa també abasta el 
terreny de la paleontologia.

 

Estat conservació Regular;  Algunes de les estructures han estat destruïdes sota control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / Lloc d'enterrament /Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.23.EA Can 
Roqueta.

Nº reg/cat. AEA.046

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'AEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.

Un lloc específic a protegir és la masia medieval, que dóna nom al polígon. Aquesta es 
troba totalment abandonada i els espais no edificats han estat utilitzats per a horts. Tot i el 
seu estat ruinós, encara s'hi poden preservar restes i estructures d'interès, que aportin 
informació complementària sobre el seu origen, evolució i infrastructures.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica La intervenció arqueològica va permetre documentar 270 estructures amb una àmplia 
diacronia. Els períodes documentats són: neolític, bronze, primera edat de ferro i antiguitat 
tardana. El període del neolític apareix representat per 9 estructures, les quals evidencien 
dos períodes diferenciats dins el neolític, neolític antic postcardial i neolític antic 
postcardial d’influència "chassey", les estructures documentades responen a sitges en la 
seva totalitat. Seguidament, el període del bronze inicial amb 15 estructures constituïdes 
per sitges, dues inhumacions col•lectives en sitges i un hipogeu. El bronze final es troba 
representat per 61 estructures, la majoria d’aquestes són sitges, si bé també es 
documenten retalls indeterminats, cubetes, forats de pal, una cisterna de grans 
dimensions i dues urnes cineràries. Existeix un conjunt de 48 estructures que careixen 
d’elements suficients per a poder adscriure-les bé al bronze final, bé a la primera edat del 
ferro. De l’edat del ferro s’ha registrat 9 sitges, i finalment, el període millor representat és 
l’antiguitat tardana amb 75 estructures. Aquestes estructures responen a sitges, cabanes, 
una estructura de combustió, forats de pal, i lacus o dipòsits. Elements que 
caracteritzarien un petit vilatge de caire agrícola.               Els antecedents de l’existència 
d’aquest jaciment es remunten als anys -40. En el transcurs d’una campanya de 
prospecció en el sector de Can Llobateres, V. Renom localitzà i documentà l’any 1943, un 
conjunt d’estructures de morfologia diversa, les quals podrien situar-se a nivell cronològic 
entre el neolític i l'edat del bronze. La primera estructura va ser localitzada entre la B-140 
(Mollet - Sabadell) i la font de Can Llobateres, al marge dret de la carretera. Es tracta 
d’una fossa de dimensions no determinades, reomplerta amb argila i cendres. Les 
ceràmiques recuperades van ser qualificades per V. Renom com pre-ibèriques.
A la cruïlla de la carretera B-140 amb el camí de la serra de la Salut, van aparèixer més 
indicis: ceràmica, pedres,... Finalment s’excavà una fossa amb materials més antics, 
segons V. Renom podrien ser neolítics (Renom, 1914-1948).
Una posterior valoració de la troballa ha permès afinar la cronologia d’aquestes fosses i 
situar-les entre el neolític final-calcolític (Bardet, Ramada, 1985: 59-68) i el bronze final 
(Marcet, Petit, 1985: 101 i 115). La funció d’aquestes fosses encara no està clara, 
desconeixem si es tracta de veritables "fons de cabana" o si contràriament es tracta de 
fosses d’emmagatzematge o sitges.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu, en bona part ocupat per un polígon industrial, 
habitatges de promoció pública i altres infrastructures, és un veritable complex 
arqueològic (bàsicament d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat gràcies 
a les diferents intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les 
troballes.
La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.

Un lloc específic a protegir és la masia medieval, que dóna nom al polígon. Aquesta es 
troba totalment abandonada i els espais no edificats han estat utilitzats per a horts. Tot i el 
seu estat ruinós, encara s'hi poden preservar restes i estructures d'interès, que aportin 
informació complementària sobre el seu origen, evolució i infrastructures.

L'expectativa arqueològica, no només es redueix al polígon i a la seva ampliació, sinó que 
afecta als terrenys adjacents situats a l'est i al nord. A l'est s'han assenyalat tot un conjunt 
de terres de conreu que orogràficament s'ajusten al model físic seleccionat per les 
comunitats antigues. Es tracta de terrenys de pendent suau o de perfil pla, amb bona 
visibilitat i propers a petits cursos fluvials. Al nord queden afectades les terres de conreu 
situades a l'est del barri de Torre-romeu i Sant Nicolau, pràcticament fins arribar al 
Santuari de la Salut. Aquests terrenys formen part de la mateixa serra que acull el 
jaciment de Can Roqueta II i, per tant, són susceptibles de presentar restes 
arqueològiques.

Aquesta expectativa també abasta el camp de la paleontologia.

VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Elements núms.78-79.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Actuacions finca JACIMENTS DINS DE L’AEA
 AEA.046.001.Can Roqueta
AEA.046.002.Can Roqueta II (sector est)
AEA.046.003. C. Mas Carbó, C. Ca n'Alzina i Avda. de C. Bordoll
AEA.046.004.Avda. de C. Bordoll i C. de Can Llobateres
AEA.046.005.Avda. de Can Bordoll
AEA.046.006. C. de Ca n'Alzina, núm.101-107
AEA.046.007. C. de Ca n'Alzina, núm.109-115
AEA.046.008. Serra de la Salut
AEA.046.009. C. de Ca n'Alzina, núms. 125-143 (Sector DIASA)
AEA.046.010. C. de Ca n'Alzina, solar núm. 14
AEA.046.011. C. de Can Camps - C. de Can Bordoll
AEA.046.012. C. de Camps, núm. 1
AEA.046.013. Carretera B-140
AEA.046.014. Can Piteu
AEA.046.015. Can Piteu II
AEA.046.016. Forn de Torre-romeu
AEA.046.017. C. de Ca n'Alzina, núms. 148-150-152
AEA.046.018. Mas de Can Roqueta
AEA.046.019. Parcel.la carrers de Ca n'Alzina - Mas Carbó
AEA.046.020. Necrópolis de Can Piteu - Can Roqueta
AEA.046.021. Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll
AEA.046.022. Ca n'Hereu

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Roqueta - Can Piteu - Torre-romeu AEA.046.BARP

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Solar del jaciment abans de l'excavació. 1989 Localització polígon industrial Can Roqueta,1989
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Mercadal, Boquer, GonzálvezMercadal, Boquer, Gonzálvez

Vista del jaciment. Desembre 2000 Vista del jaciment. Gener 2001
Díaz i Ortells, JaumeDíaz i Ortells, Jaume
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427810
y = 4599524

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Roca - Sa Roqueta - Mas Gual - Mas Roqueta

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAR.23

Carrer  Mas Carbó

Carrer  Mas Baiona
Carrer  de Can Alzina
Avinguda  Can Roqueta

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 
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Elements Masia de Can Roqueta

Context L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu,  és un veritable complex arqueològic (bàsicament 
d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat gràcies a les diferents 
intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les troballes.

Cronologia Neolític; Edat del Bronze (1800-650 ac.); Ferro-Ibèric (650-200 a.C.); Êpoca Baix Medieval 
(s.XIII-XV); Època Moderna; Època contemporània

Entorn de protecció Carrer Mas Carbó; Carrer Mas Baiona; de Can Alzina; Avinguda Can Roqueta i solars 
adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruït

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció iexplotació / Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.23.EA Can 
Roqueta.

Nº reg/cat. AEA.046.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.

Un lloc específic a protegir és la masia medieval, que dóna nom al polígon. Aquesta es 
troba totalment abandonada i els espais no edificats han estat utilitzats per a horts. Tot i el 
seu estat ruinós, encara s'hi poden preservar restes i estructures d'interès, que aportin 
informació complementària sobre el seu origen, evolució i infrastructures.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquesta intervenció es va centrar en un conjunt de vials situats al nord i a l’oest del 
Polígon Industrial, en concret als carrers Mas Carbó, del Mas Baiona, de Ca n’Alzina i 
Avinguda de Can Roqueta. 
Es va poder documentar un total de 8 estructures excavades al subsòl identificades com a 
fosses. D’aquestes dues corresponien al bronze mitjà, una d’elles amb una datació 
radiocarbònica de 3370 BP, 4 més es van datar del Ferro transicióibèric (segles VII-
Via.C.), un altra fossa es va situar en època baixmedieval i una darrera de cronologia 
incerta. 
Fases Bronze mig: Les restes es van relacionar amb un nivell d’ocupació del que es van 
tenir indicis per les restes de materials arqueològics recuperats.  A més a més, es va 
documentar una fossa simple utilitzada com enterrament amb dos inhumats (1 adult i 1 
infantil). 
Fase Ferro-Ibèric: Cal destacar les restes d’un possible fons de cabana de fons pla i 
morfologia arrodonida. Les altres estructures corresponien a sitges de secció 
troncocònica. Entre les restes materials recuperades, destaquen restes de ceràmica 
fenícia decorada.
Fase Baix Medieval: D’aquesta època és la sitja localitzada en el talús del carrer de Ca 
N’Alzina, que va aportar diversos fragments de ceràmica grisa i melada, així com, restes 
metàl·liques (en concret dos sivelles de bronze)

Bibliografia BOQUER,S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODON, T.; SÁENZ, L. (1990) Les 
estructures del bronze antic-mitjà al jaciment arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental). A ARRAHONA, núm. 7, pp. 9-25
BOQUER,S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODON, T.; SÁENZ, L. (1991) El 
jaciment arqueològic de Can Roqueta: dades sobre la transició de s.VII al VI a.C. al 
Vallès. A LIMES, núm 1, pp. 6-18
BOQUER,S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODON, T.; SÁENZ, L. (1992) Un nou 
assentament del bronze-ferro al Vallès: Can Roqueta. A Tribuna d’Arqueologia, 1990-
1991, pp. 41-51.
SUBIRANA, R. (1996) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 1, pp. 20-22. Sabadell

Informació històrica Es tracta d’una masia de planta baixa, pis i golfes, amb teulada a dues vessants laterals. 
La façana principal va ser refeta al segle XIX amb elements reaprofitats del segle XVIII. 
L’element arqueològic més interessant és una paret de tàpia i sòcol de pedra de 
cronologia indeterminada. D’aquesta masia s’han fet diversos estudis, d’ordre històric i 
documental, en el marc de l’anomenat “Inventari dels Elements d’Interès Patrimonial del 
Parc Fluvial del Ripoll”, entre els anys 1997-1998, fets per E.Canyameres i 
J.M.Masagué.                                                                                                    La 
documentació històrica ens indica que l’any 1277 la masia s’anomenava Mas Roca, vers 
el s. XIV passà a denominar-se Sa Roqueta (PUIG, LLOBET i ARGANY, 1982). Al s. XVII 
es documenta com a lloc de morberia. Pertanyia a la parròquia de Sant Feliu d’Arraona.

Fonts consultades: arxius de Lluís Fernàndez i d’Esteve Canyameres. Informació oral de 
Josep Maria Massagué.

Actuacions finca BOQUER,S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODON, T.; SÁENZ, L. (1989)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Can Roqueta. Imatge històrica
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427810
y = 4599524

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Roqueta - necròpolis i hàbitat

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Mas Carbó
Carrer  de Ca N'Alzina

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 
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Context Amb motiu de la construcció d’una nau industrial propietat de Transportes de Sabadell, 
Soc.Coop. C.Ltda. s’ha intervingut en l’esmenta-la parcel•la•la, essent els resultats 
positius. Els treballs arqueològics els ha dut a terme l’empresa Arqueolític SL, sota la 
direcció tècnica de M. Campo i el finançament dels treballs ha anat a càrrec de l’empresa 
propietària dels terrenys afectats.
L’excavació ha donat com a resultat la documentació de 10 estructures excavades al 
subsòl. Pel que fa a la seva cronologia, aquestes podrien situar-se dins del bronze inicial. 
Semblen concentrar-se en el sector sud del solar. Cal destacar que hi ha presència 
d’ossos humans en alguna de les fosses excavades.

Cronologia Bronze Inicial

Entorn de protecció Carrer Mas Carbó; Avinguda de Can Bordoll; de Ca N'Alzina; Avinguda Can Roqueta i 
solars adjacents.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació i enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Bibliografia BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1990): "Les 
estructures del bronze antic-mitjà al jaciment arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental)", a Arrahona, núm.7, pàgs.9-25.
BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1991): "El 
jaciment arqueològic de Can Roqueta: dades sobre la transició del s. VII al VI aC al 
Vallès", a Limes, n.1, pàgs.6-18.
 PETIT Mª.A. (1986): Contribución al estudio de la Edad del Bronze en Cataluña. Tesis 
Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 vols. (estudi inédit). Bellaterra.
BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1992): "Un 
nou assentament del bronze-ferro al Vallès: Can Roqueta", a Tribuna d'Arqueologia, 1990-
91, pàgs.41-51.
BOQUER, S. i PARPAL, A. (1994): Can Roqueta. Estructures prehistòriques i medievals. 
Campanya de 1991 (Sabadell, Vallès Occidental). Memòries d'Intervencions 
Arqueològiques a Catalunya, núm.13, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, pàgs.37-45.
BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.
SUBIRANA, R. Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta núm.1, 
pàg.20-22. Sabadell, 1996.
VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Elements núms.78-79.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El 1989 motivat pel nou traçat de carrers i la instal·lació d'infrastructures, l'Ajuntament de 
Sabadell juntament amb la Generaliat de Catalunya promou una excavació arqueològica 
d'urgència que dirigí  S. Boquer - L.M. Gonzálvez - O. Mercadal - L. Sáenz.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC

Mas Carbó, Ca n'Alzina i Can Bordoll. Des 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427574
y = 4599482

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Avinguda  de Can Bordoll
Carrer  de Can Llobateres

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 
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Context Situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre l'avinguda de Can Bordoll 
i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto.

Cronologia Neolític Final

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Jaciments paleontològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Avinguda de Can Bordoll i Carrer de Can Llobateres AEA.046.003.BARP

Observacions Situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre l'avinguda de Can Bordoll 
i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto.

Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l’avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Memòria presentada al 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d'Història de Sabadell.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca A causa de la construcció de nous edificis d'habitatges, durants dos anys seguits es van 
fer excavacions arqueològiques d'urgència: la del 1996 promoguda pel Museu d'Història 
de Sabadell i dirigida per G. Ribé i la del 1997 promoguda per un particular i dirigida per A. 
Parpal.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
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Indret 14. Rodal
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Localització Context
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Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Avinguda  de Can Bordoll

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context El conjunt documentat està integrat per un total de vuit fosses.  Dues pertanyen al bronze 
mitjà, una d’elles mostra una datació radiocarbònica de 3370 BP, quatre corresponen a la 
transició del ss.VII-VI aC, una pertany a època baixmedieval i la darrera no té atribució 
cronològica per manca de material. 
Les estructures de l’edat del bronze poden relacionar-se, amb un nivell d’ocupació ja 
desaparegut, del qual hi ha indicis a partir dels materials recuperats, entre els que cal 
destacar: ceràmiques característiques de l’edat del bronze, artefactes relacionats amb la 
metal•lúrgia del bronze (valves de motlle de fundició),... També cal assenyalar una fossa 
simple amb restes humanes de dos individus, concretament un adult i un infantil.
D'entre les estructures de l’edat del ferro destaquem un fons de cabana de fons pla i 
morfologia arrodonida, la resta d'estructures corresponen a estructures 
d’emmagatzematge de secció troncocònica. A nivell artefactual volem assenyalar la 
troballa de dos fragments de ceràmica fenícia decorada.
L’estructura medieval, situada en un talús del carrer de Ca n'Alzina, és interpretada com a 
sitja. Els materials exhumats la situen cronològicament a finals del s.XIV. Destaquem la 
troballa de ceràmica grisa i un fragment de ceràmica vidrada de color melat. També 
destaca la recuperació de dues restes metàl•liques consistents en plaquetes de sivella de 
cinturó de bronze.

Cronologia Bronze Mitjà; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; Medieval Baixa Edat Mijana (1230-1492)

Entorn de protecció En diferents punts de la via pública, que no han estat afectats per la instal.lació de nous 
serveis soterrats, s'hi poden preservar restes.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació i enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Observacions Els treballs s'han desenvolupat en un conjunt de vials situats al nord i a l'oest de 
l'esmentat polígon industrial. Concretament en els carrers del Mas Carbó, del Mas Baiona, 
de Ca n'Alzina (entre el carrer del Mas Carbó i l'avinguda de Can Roqueta), de Can Fadó, 
de la Baldona, així com l'avinguda de Can Roqueta (sector situat entre el carrer de Ca 
n'Alzina i del Mas Baiona i sector situat a prop del carrer de Can Camps).

Bibliografia BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1990): "Les 
estructures del bronze antic-mitjà al jaciment arqueològic de Can Roqueta (Sabadell, 
Vallès Occidental)", a Arrahona, núm.7, pàgs.9-25.
BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1991): "El 
jaciment arqueològic de Can Roqueta: dades sobre la transició del s. VII al VI aC al 
Vallès", a Limes, n.1, pàgs.6-18.
 PETIT Mª.A. (1986): Contribución al estudio de la Edad del Bronze en Cataluña. Tesis 
Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 vols. (estudi inédit). Bellaterra.
BOQUER, S.; GONZÁLVEZ, J.L.; MERCADAL, O.; RODÓN, T.; SÁENZ, L. (1992): "Un 
nou assentament del bronze-ferro al Vallès: Can Roqueta", a Tribuna d'Arqueologia, 1990-
91, pàgs.41-51.
BOQUER, S. i PARPAL, A. (1994): Can Roqueta. Estructures prehistòriques i medievals. 
Campanya de 1991 (Sabadell, Vallès Occidental). Memòries d'Intervencions 
Arqueològiques a Catalunya, núm.13, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, pàgs.37-45.
BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.
SUBIRANA, R. Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta núm.1, 
pàg.20-22. Sabadell, 1996.
VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Elements núms.78-79.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El 1989 motivat pel nou traçat de carrers i la instal·lació d'infrastructures, l'Ajuntament de 
Sabadell juntament amb la Generaliat de Catalunya promou una excavació arqueològica 
d'urgència que dirigí  S. Boquer - L.M. Gonzálvez - O. Mercadal - L. Sáenz.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
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Localització Context
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Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Ca N'Alzina, 101-107

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.005

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Ca n'Alzina, núm. 101-107 AEA.046.005.BARP

Ortofoto
GPC

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Ca n'Alzina, núms. 109-115 AEA.046.006.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.006

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla vigent Pla General Municipal 
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Classificació SNC (urbà no consolidat)
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Elements Es tracta d’una sitja aïllada, colgada amb materials de rebuig: pedres, cendres, fragments 
de molí i ceràmica obrada a mà. Entre la ceràmica localitzada destaquem aplicacions, 
decoracions i perfils característics del bronze final. Cal esmentar la troballa de diversos 
fragments d’un vas carenat. Vuit fragments de tovot i alguns ossos d'ovicàprid tanquen la 
llista d’artefactes recuperats.

Context El jaciment es localitza al camí de la Serra de la Salut, entre el camí de Can Lletget i el de 
Polinyà. Concretament en el marge dret del camí de la Serra, també conegut com camí de 
Ripollet a Castellar, en direcció a tramuntana. Camí paral.lel al carrer de Sau, enfront 
mateix de la cruïlla amb la ronda de l'Ebre (Torre-romeu).

Cronologia Bronze Final

 

Estat conservació Dolent;  En l'actualitat encara es conserva el camí on V.Renom localitzà les restes, però 
inutilitzat i ple de deixalles. No podem descartar l'existència de més estructures.

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.007

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d'Història de Sabadell, vol. 
I, pàg.15, còpia inèdita mecanografiada.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.L.; COLOMINES, J. (1945): Carta arqueològica de 
España: Barcelona, CSIC, Madrid, pàgs.167 i 168.
RENOM, V. (1934): "La secció de prehistòria", a Anuari del Museu de Sabadell, pàgs.21.
RENOM, V. (1944): Prehistòria. Museo de la Ciudad de Sabadell. Sabadell. Pàg.35.
MALUQUER, J. (1945-46): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias, vols.VII-
VIII. Barcelona. Pàg.129.
CASTELLS, A. (1961): L’art sabadellenc, Edicions Riutort, Sabadell. Pàg.70.
VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol.I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El Museu d'Història de la ciutat va promoure l'any 1932 una campanya arqueològica de 
recerca que va estar dirigida per V. Renom.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427896
y = 4598914

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Sector DIASA

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Ca n'Alzina, 125-143

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Elements El total d’estructures excavades és de 103, repartides en les següents cronologies: bronze 
antic (9), bronze final III (24), bronze final III-ferro I (9), ferro I (25), època baix medieval 
(18) i estructures de cronologia indeterminada (18).
El jaciment mostra una tipologia molt variada de fosses, la majoria corresponen a 
estructures d’emmagatzematge de seccions troncocòniques, cilíndriques, hemisfèriques i 
troncocòniques invertides. D’altra banda tenim un conjunt de fosses, d’escassa capacitat, 
que semblen relacionar-se amb activitats de manteniment i de producció no agrícoles. 
Dintre de la categoria d’estructures de producció destaca la presència de dos forns de 
caràcter multifuncional, situats cronològicament al bronze final. Dins del grup de fosses de 
morfologies específiques volem destacar una rasa situada a la zona baixa del jaciment, la 
qual podria pertànyer també al bronze final.
Les estructures més interessants documentades a Can Roqueta són, sens dubte, les 
estructures d’hàbitat, situades en la vessant més elevada del jaciment.
Destaquem igualment un conjunt de sitges i un pou d’aigua, datades entre els ss. XIV i XV, 
que podrien tenir relació amb el desaparegut mas Can Roqueta, ja documentat vers l’any 
1277.

Context Situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre el carrer de Ca n'Alzina, nº 
125-143 i l'avinguda de Can Roqueta.

Cronologia Bronze Antic; Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; Medieval Baixa edat mitjana 
(1230-1492)

 

Estat conservació Dolent;  En el sector sud de la parcel•la, 22.100 m2, encara existeix la possibilitat de 
localitzar alguna fossa. S’ha d’afegir un únic detall: aquesta part del solar ha estat 
totalment terraplenat.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.008

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, J. (1995): Informe preliminar 
dels treballs de seguiment arqueològic a Can Roqueta (sector D.I.A.S.A.), Sabadell, Vallès 
Occidental. Informe entregat al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÀLEZ, P.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1997): "Noves dades sobre els establiments de l'edat del bronze i l'edat del ferro al 
Vallès", a Tribuna d'Arqueologia 1995-96, pàgs.77-97. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca Hi ha hagut 3 campanyes arqueològiques promogudes per l'Ajuntment de Sabadell arrel 
de l'edificiació de diferents naus industrials:  una ell 1994 dirigida  per S. Boquer  i dues el 
1995, una dirigida per S. Boquer - A. Parpal - J. Villafruela i l'altra per S. Boquer - X. 
Carlús - L.M. Gonzálvez - J. Francès - A. Parpal - J. Villafruela.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427726
y = 4598924

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Ca n'Alzina, 14

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Situat en el polígon industrial de Can Roqueta, concretament entre els carrers de Ca 
n'Alzina, del Mas Amada, avgda. de Can Bordoll i avgda. de Can Roqueta.

Cronologia Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492)

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Informació històrica L’any 1991 tingué lloc la primera de les tres intervencions arqueològiques realitzades al 
solar núm.14. Es realitzà un control sistemàtic dels rebaixos i l’excavació de set 
estructures i un sector amb material dispers. Dues de les estructures, una llar i una fossa 
d’emmagatzematge, pertanyen a un moment de transició entre els ss. VII i VI aC. El sector 
excavat també cal situar-lo dins d’aquesta mateixa cronologia. La resta de fosses -tres 
sitges, una canalització d’aigua i una estructura de funció desconeguda- són d’època 
medieval i han estat datades entre la 2ª meitat del s. XIV i principis del s. XV.
L’any 1995 es van reprendre els treballs de control i excavació en el solar, concretament 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.009

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Observacions L’avís de l’existència de restes arqueològiques a la parcel•la núm.14 del polígon industrial 
de Can Roqueta es deu a l’afeccionat P. Casanoves, el qual notificà la troballa al Museu 
d‘Història de Sabadell (1990). Així mateix realitzà una prospecció superficial i documentà 
una de les fosses més malmeses per l’acció de les màquines que allí treballaven

Bibliografia VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
BOQUER, S. i PARPAL, A. (1991): Memòria de les excavacions arqueològiques al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Memòria presentada al Servei d’ 
Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d’ Història de Sabadell.
BOQUER, S. i PARPAL, A. (1994): "Can Roqueta. Estructures prehistòriques i medievals. 
Campanya de 1991 (Sabadell, Vallès Occidental)", a Memòries d’ Intervencions 
Arqueològiques a Catalunya, núm.13. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
PARPAL, A. (1996): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), solar núms.14. 8 a 15 de 
novembre de 1995. Memòria presentada al Servei d’ Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.
PARPAL, A. (1996): Memòria - informe de l’excavació al solar núm.14 del polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 21 de novembre a 5 de 
desembre de 1995. Memòria presentada al Servei d’ Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.
PARPAL, A. (1996): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al polígon 
industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), solar núms.14. 19 a 25 de març 
de 1996. Memòria presentada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
PARPAL, A. (1997): Memòria de l’excavació als sectors S i SW del solar núm.14 del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 22 de març a 1 d’abril de 
1995. Memòria presentada al Servei d’ Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
PARPAL, A. (1997): Memòria - informe de l’excavació al sector N-W del solar núm.14 del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 21 de novembre a 5 de 
desembre de 1995. Memòria presentada al Servei d’ Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.
BOQUER, S. i MARTÍN, A. (1998): "1.Història de la investigació a Can Roqueta", a 
BOQUER, S.; CARLÚS, X.; FRANCÈS, J.; GONZÁLVEZ, L.; PARPAL, A.; VILLAFRUELA, 
J. (1998): Memòria de les excavacions al jaciment de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental). Febrer de 1995 - març de 1996. Volum I: textos, pàgs.1-8. Memòria 
presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, maig de 1988.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

al sector nord. En aquesta segona fase s’excavaren quatre sitges, amb una cronologia 
que va del bronze final (2) al ferro I (1).
La darrera campanya va ser realitzada l’any 1996. En aquesta tercera fase s’excavà una 
única estructura, de planta circular, situada en el sector sud-oest de la parcel•la. Els 
materials recuperats indiquen que es tracta d’una fossa del bronze final.

Actuacions finca Hi ha hagut 4 campanyes arqueològiques promogudes per particulars arrel de la 
urbanització dels solars i en el darrer cas per l'edificiació d'una nau industrial:  dues el 
1991 dirigides  per A. Parpal i l'altra per A. Parpal - S. Boquer, una altra el 1995, dirigida 
per A. Parpal, i la darrera el 1996, també dirigida per A. Parpal.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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LOCALITZACIÓ
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Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Can Camps
Carrer  de Can Bordoll

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context En aquesta parcel•la del carrer de Can Camps - Can Bordoll s’han documentat tres 
estructures d’emmagatzematge d’època prehistòrica.

Cronologia Indeterminat

Entorn de protecció Situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Can Camps 
cantonada amb el carrer de Can Bordoll.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.010

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El 1997, es va fer una excavació arqueològica preventiva amb motiu de les obres 
d'ampliació d'una nau industrial promoguda per un particular i dirigida per J. Díaz.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Camps, 1

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context En aquesta parcel•la del carrer de Can Camps s’han documentat tres estructures de l’edat 
del bronze: dos fosses d’emmagatzematge i una cubeta de funció indeterminada.  S’ha de 
destacar la troballa d’un enterrament primari d’un individu jove i la localització de restes 
humanes en posició secundària.

Cronologia Bronze indeterminat

Entorn de protecció Situat al polígon industrial de Can Roqueta, concretament al carrer de Can Camps, nº1.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.011

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l’avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Pàg. núm.8, fig.2. 
Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d’ 
Història de Sabadell.
INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1997): "Excavacions arqueològiques", núm.1, 
abril/juliol de 1997, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de 
Sabadell.
VILLAFRUELA, J. (en preparació): Memòria dels treballs arqueològics d’urgència al carrer 
de Can Camps, núm.1 del polígon industrial de Can Roqueta (Tallers Cato).
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans del 1913-
1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins la 
primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el jaciment i 
el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des de l’any 
1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de síntesi, 
tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en concret 
entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El 1997 es va fer una excavació arqueològica preventiva amb seguiment de màquines 
dirigida per J. Villafruela i promoguda per un particular per tal de fer unes obres obres 
d'ampliació dels Tallers Cato.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Revella

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carretera  B-140

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context Situat entre els termes municipals de Sabadell i Barberà del Vallès. En concret, en els 
marges de la carretera B-140 (Sabadell - Mollet), justament a la cruïlla entre l'esmentada 
carretera i l'accés al polígon industrial de Can Roqueta.El jaciment ha proporcionat dues 
estructures arqueològiques tipus sitja de finals de l’edat del bronze - inicis de l’edat del 
ferro.

Cronologia Bronze (indeterminat); Ferro-ibèric (indeterminat)

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.012

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Informació històrica Els antecedents de l’existència d’aquest jaciment es remunten als anys -40. En el 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia VILA, J. (1913): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Tipografía Ribera, Sabadell.
VILA, J. (1927): Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías 
del Real Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Sabadell, Imprenta Ribera, Sabadell.
RENOM, V. (1914-1948): Diari d’excavacions. Sabadell, Museu d’ Història de Sabadell, 
vol. II i III, març i febrer de 1943; novembre de 1948; juliol de 1949, còpia inèdita 
mecanografiada.
RENOM, V. (1934): "La Col•lecció de Prehistòria", a Anuari del Museu de Sabadell, 
Sabadell, pàg.21.
ALMAGRO, M.; SERRA RAFOLS, J.L.; COLOMINES, J. (1945): Carta arqueològica de 
España: Barcelona, CSIC, Madrid, pàg.169.
MALUQUER, J. (1946-47): "Las culturas hallstáticas en Cataluña", a Ampurias VII-VIII, 
Barcelona, pàg.129.
BARDET, E. i RAMADA, X. (1985): "Can Llobateres. Un ejemplo del horizonte neolítico 
final-calcolítico en Cataluña", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.59-68.
MARCET R. i PETIT M.A. (1985): "Assentaments d’habitació a l'aire lliure de la comarca 
del Vallès. Del neolític al bronze final", a Estudios de la Antigüedad, 2, pàg.101 i 115, 
figs.4 i 7.
MEMÒRIA 1996. Departament d’ Educació, Cultura i Cooperació.  Ajuntament de 
Sabadell. 2.Excavacions arqueològiques realitzades a la ciutat. Seguiment i excavació 
arqueològica a la Ctra. B-140, octubre de 1997, pàg.178.
PARPAL, A. (1997): Memòria - informe dels treballs de prospecció arqueològica al solar 
delimitat per l’avinguda de Can Bordoll i els carrers de Can Llobateres i de Can Cinto del 
polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). Pàg. núm.7, fig.2. 
Memòria presentada al Servei d’ Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i al Museu d’ 
Història de Sabadell.
VILLAFRUELA, J. i DÍAZ, J. (en preparació): Memòria dels treballs arqueològics 
d'urgència al jaciment de Can Ravella (Sabadell - Barberà del Vallès, Vallès Occidental).
INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1997): "Excavacions arqueològiques", núm.1, 
abril/juliol de 1998, pàg.2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de 
Sabadell.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

transcurs d’una campanya de prospecció en el sector de Can Llobateres, V. Renom 
localitzà i documentà l’any 1943, un conjunt d’estructures de morfologia diversa, les quals 
podrien situar-se a nivell cronològic entre el neolític i l’edat del bronze. La primera 
estructura va ser localitzada entre la B-140 (Mollet - Sabadell) i la font de Can Llobateres, 
al marge dret de la carretera. Es tracta d’una fossa de dimensions no determinades, 
reomplerta amb argila i cendres. Les ceràmiques recuperades van ser qualificades per V. 
Renom com pre-ibèriques.
A la cruïlla de la carretera B-140 amb el camí de la serra de la Salut, van aparèixer més 
indicis: ceràmica, pedres,... Finalment s’excavà una fossa amb materials més antics, 
segons V. Renom podrien ser neolítics (Renom, 1914-1948).
Una posterior valoració de la troballa ha permès afinar la cronologia d’aquestes fosses i 
situar-les entre el neolític final-calcolític (Bardet, Ramada, 1985: 59-68) i el bronze final 
(Marcet, Petit, 1985: 101 i 115). La funció d'aquestes fosses encara no està clara, 
desconeixem si es tracta de veritables "fons de cabana" o si contràriament es tracta de 
fosses d’emmagatzematge o sitges.

Actuacions finca Per motius de l'ampliació de la carretera B-140 i promogudes per particulars es van fer el 
1996 dues excavacions arqueològiques preventives amb seguiment de màquines dirigides 
una per J. Villafruela i l'altra per J. Díaz.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carretera B-140 AEA.046.012.BARP

Ortofoto
GPC

Ubicació ruïnes a conservar
PROEN

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carretera B-140 AEA.046.012.BARP

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Piteu AEA.046.013.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428160
y = 4599090

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  del Mas Baiona
Avinguda  de Can Roqueta

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Elements En aplanar uns antics terrenys de conreu s’han pogut excavar i documentar dues 
estructures d’emmagatzematge.

Context Jaciment situat a prop del polígon industrial de Can Roqueta, concretament al sudest del 
carrer del Mas Baiona i a l'est de l'avinguda de Can Roqueta.

Cronologia Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI

 

Estat conservació Molt dolent;  Encara poden aparèixer més estructures. L’espai excavat s’ha transformat de 
nou en un camp de conreu.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AM.06.CA. 
Polígon de Torre Romeu.

Nº reg/cat. AEA.046.013

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca El 1995 J. Villafruela va dirigir una excavació arqueològica d'urgència degut a la 
urbanització eventual d'uns terrenys i promoguda per l'Ajuntament de Sabadell.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Can Piteu
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427340
y = 4599740

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Fàbrica Grau - Forn romà de Can Grau

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.2 / Zona industrial d’eixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Forn de Torre-romeu AEA.046.014.BARP

Context Es tracta de les restes d’un forn de calç d’època romana en forma de pou i  manca de 
graella, aquest fet fa pensar en un forn de calç. La troballa de pedres calcàries calcinades 
reforçaria la tesi. Es registrà material d’època romana: lloses, ceràmiques, material 
constructiu, alguns fragments informes de dòlium i fragments de tovot. Tanmateix es 
realitzà una excavació arqueològica superficial on es constatà que la volta era ensorrada.

Cronologia Època romana (indeterminat)

Entorn de protecció El jaciment es localitza dalt del marge esquerre del riu Ripoll, al barri de Torre-romeu, just 
sobre la fàbrica de Can Grau, al costat sud d'un camp de futbol, en uns terrenys erms.

 

Estat conservació Molt dolent;  Les restes estan tapades amb terra. Estan afectades per un circuit de motos i 
per la paret de tanca de migdia del camp de futbol de Torre-romeu. Juny de 1999 (VV.AA, 
1999).

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.035 CA Vapor 
Grau (AI.035.01 Vapor i AI.035.02 
Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.046.014

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1970): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàg.432. Sabadell, 1996.
SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.309-310.
CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit.
MUSEO DE HISTORIA DE SABADELL (1970-71): Diari d’excavacions i estudis. Fitxes 
realitzades per J. Farell entre els anys 1970 i 1971. Fotocopia, agost de 1998. Fitxa 
núm.5, juliol de 1970.
VV.AA. (1999): Documentació dels edificis, les construccions i els elements d’interès 
històric, arqueològic, arquitectònic, paleontològic, cultural, social, tècnic i industrial a 
l’àmbit del riu Ripoll a Sabadell (1997-98-99). Parc Fluvial del Ripoll (Sabadell). Parc 
Cultural. Inventari d’elements d’interès cultural. Vol. I. Ajuntament de Sabadell - Diputació 
de Barcelona. Element núm.60.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Actuacions finca El 1970 es va per una excavació arqueològica i prospecció promoguda pel Museu 
d'Història de Sabadell amb motiu de les obres de canalització sobre la fàbrica de Can 
Grau que va ser dirigida per R. Subirana.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Vsita del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Vsita del jaciment. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Ca n'Alzina, 148-150-152

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.046.015

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Ortofoto
GPC
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427445
y = 4599010

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Mas Roca - Sa Roqueta - Mas Gual - Mas Roqueta

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Avinguda  de Can Bordoll
Avinguda  de Can Roqueta

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Elements Mas de Can Roqueta

Context La masia de Can Roqueta està situada a la riba esquerra del riu Ripoll, dins del polígon 
industrial del mateix nom. L'espai que ocupa el solar està delimitat per les avingudes de 
Can Bordoll i de Can Roqueta.

Cronologia Neolític; Bronze Incial; Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; Medieval 
Consolidació de la Corona d'Aragó (1150-1230); Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492); 
Època moderna; Època contemporània

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 

Classificació Jaciments paleontològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.23.EA Can 
Roqueta.

Nº reg/cat. AEA.046.016

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007
Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2008

Informació històrica Es tracta d’una masia de planta baixa, pis i golfes, amb teulada a dues vessants laterals. 
La façana principal va ser refeta al segle XIX amb elements reaprofitats del segle XVIII. 
L’element arqueològic més interessant és una paret de tàpia i sòcol de pedra de 
cronologia indeterminada. D’aquesta masia s’han fet diversos estudis, d’ordre històric i 
documental, en el marc de l’anomenat “Inventari dels Elements d’Interès Patrimonial del 
Parc Fluvial del Ripoll”, entre els anys 1997-1998, fets per E.Canyameres i J.M.Masagué.

Actuacions finca S'hi han fet 4 campanyes arqueològiques: la primera el 1998 dirigida per E. Canyameres - 
J.M. Massagué i promoguda per l'Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona per 
tal de desenvolupar l'Inventari dels elements d'interès patrimonial del Parc Fluvial del 
Ripoll; la segona i la tercera, el 2007 promoguda per l'Associació de Prodisminuts 
Psíquics de Sabadell i Comarca per tal de rehabilitar la masia i adequar l'entorn dirigides 
una per M.A. Fumanal ÀTICS SL i l'altra per O. Matas ARRAGO SL i, finalment, el 2008 
amb la mateixa promoció i els mateixos motius però dirigida per I. Villares - J. Roig 
ARRAGO SL.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Mas de Can Roqueta. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Mas de Can Roqueta,1989
Mercadal, Boquer, Gonzálvez
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428160
y = 4599367

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.2 / Zona industrial de 

configuració aïllada 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia de Can Roqueta

Context L'espai de Can Roqueta i de Can Piteu,  és un veritable complex arqueològic (bàsicament 
d'època prehistòrica i protohistòrica), com s'ha constatat gràcies a les diferents 
intervencions arqueològiques efectuades i a la quantitat i qualitat de les troballes.

Cronologia Des de Neolític fins a Ferro-Ibèric ( -5500 / -50 ); Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492); 
Època moderna
Des de Medieval ( 400 / 1492 )
Des de Modern ( 1453 / 1789 )

Entorn de protecció Zona est del polígon industrial Can Roqueta

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruït

Tipus Lloc d'habitació amb estructures peribles poblat / Lloc o centre de producció i explotació 
agrícola camp de sitges / Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.017

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'0cupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El jaciment de Can roqueta II (est) ocupa una extensa superfície de 30 ha., situada a l'est 
del carrer de Mas Baiona. Entre juny de 1999 i agost del 2000, es van localitzar i excavar 
més de 750 estructures pertanyents a diferents períodes: neolític, bronze inicial, bronze 
final / primera edat del ferro, ferro I, ibèric, medieval i modern. 
El tipus d'estructura més representat en el jaciment era el format per les fosses excavades 
al subsòl tipus sitja. En termes generals es van apreciar diferències morfològiques segons 
el període al que corresponen. Així, les estructures del bronze final presentaven una 
secció cilíndrica o el·lipsoidal, les del bronze final, ferro I i ibèric antic, eren de secció 
troncocònica, de parets rectes o còncaves, i les d’època baix medieval presentaven una 
secció bitroncocònica / el·lipsoidal amb parets còncaves o de secció globular. Cal 
destacar les concentracions de sitges documentades a les parcel·les 1, 2 i 5 que 
formaven el que es denomina  camps de sitges.
Algunes d'aquestes estructures van ser reaprofitades com a estructures d'enterrament, en 
les quals s’encabia  inhumacions individuals, dobles i múltiples, normalment en connexió 
anatòmica. Generalment es tractava d'inhumacions primàries, tot i que també es va  

Bibliografia  OLIVA, MEls ornaments personals del jaciment prehistòric de Can Roqueta II (Est) 
(Sabadell, Vallès Occidental). De la fi del Vé mil.leni a inicis del II on cal ane
PALOMO, A.; RODRIGUEZ, A. (2005) Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental) a 
Tribuna d'Arqueologia 2000-2001. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. 
Barcelona

 RODRIGUEZ, A.; PALOMO, A.; MAJÓ, T.(2002) Les estructures funeràries de Can 
Roqueta II (Sabdell, Vallès Occidental) a XII Col.lqui Internacional d'Arqueologia de 
Puigcerdà., pp. 659-669.
PALOMO, A.; RODRÍGUEZ, A.; CARBÓ, M.; COMELLES, G. (2002) Estructures d’hàbitat 
a Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental) a XII Col.lqui Internacional d'Arqueologia 
de Puigcerdà., pp. 659-669.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca RODRIGUEZ, A. (1999) Memòria del seguiment arqueològic a Can Roqueta II (Est). 
Sabadell, Vallès Occidental. Del 3 de juny al 7 de juliol de 1999. Agost de 1999. 
Arqueolític. Museu d’Història de Sabadell.
PALOMO, A.; RODRIGUEZ, A. (2000) Informe dels treballs arqueològics duts a terme a 
Can Roqueta II (Est), primera fase: vials (Sabadell, Vallès Occidental). Del 20 de juliol-31 
de desembre de 1999. Arqueolític. Museu d’Història de Sabadell
COMELLAS, S. (2000) Memòria del seguiment arqueològic dut a terme a Can Roqueta II 
(Est). Segona fase: parcel·les (Sabadell, Vallès Occidental). Del 14 de desembre de 1999 
al 17 de febrer de 2000. Arqueolític. Museu d’Història de Sabadell
PALOMO, A.; RODRIGUEX, A. (2000) Informe de l’excavació arqueològica a Can Roqueta 
II (Est), segona fase: parcel·les (Sabadell, Vallès Occidental). Del 20 de gener de 2000-28 
d’agost de 2000. Arqueoític. Museu d’Història de Sabadell
INFORMATIUS MUSEUS DE SABADELL (2000) Can Roqueta II, núm. 11. Setembre-
desembre de 2000, pàg. 2. Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell
 Memòria del seguiment arqueològic a Can Roqueta II (est). Segona fase - Parcel.les. 
Arxiu: Àrea Coneixement i Recerca. Núm. 3817
 Memòria dels treballs arqueològics a Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occ.),1999/2000. 5 
vols. Arxiu: Àrea Coneixement i Recerca.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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documentar algun enterrament secundari. Destaca la poca presència d'objectes associats 
directament a les inhumacions, i la presència de restes faunístiques en connexió 
associades a enterraments en fossa. A la vegada també es va documentar diverses 
fosses amb restes antropològiques aïllades dins els seus reompliments, destacant la 
presència de cranis en el fons d'alguna de les fosses.
Es distingeixen dos tipus d'estructures d'enterrament: les inhumacions en fosses a les 
parets de les quals s'han obert nínxols, i les inhumacions en fosses simples. D'entre les 
primeres es poden diferenciar aquelles estructures que presentaven nínxols petits i que 
acullen normalment enterraments infantils, i les estructures amb grans nínxols (E-70 amb 
un mínim de 28 individus, E-222 amb un mínim de 16 individus, i E-459 amb un mínim de 
24 individus en connexió i gran quantitat de restes inconnexes entre la fossa i els nínxols).
També es van documentar estructures de tipus cubeta, normalment de plantes ovalades o 
irregulars i parets excavades. Aquestes estructures es localitzaven majoritàriament prop 
dels grans retalls i els fons de cabana.
També es documentaven grans retalls de planta i secció irregular, i de funció diversa, que 
podrien tractar-se de possibles fons de cabana (un del bronze inicial i els altres 
corresponents al bronze final / ferro I).

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Can Roqueta II (sector est). 2000
Ros, X.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427685
y = 4599560

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de ca n'Alzina
Carrer  de mas Carbó

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context Amb motiu de la construcció d’una nau industrial propietat de Transportes de Sabadell, 
Soc.Coop. C.Ltda. s’ha intervingut en l’esmenta-la parcel•la•la, essent els resultats 
positius. Els treballs arqueològics els ha dut a terme l’empresa Arqueolític SL, sota la 
direcció tècnica de M. Campo i el finançament dels treballs ha anat a càrrec de l’empresa 
propietària dels terrenys afectats.
L’excavació ha donat com a resultat la documentació de 10 estructures excavades al 
subsòl. Pel que fa a la seva cronologia, aquestes podrien situar-se dins del bronze inicial. 
Semblen concentrar-se en el sector sud del solar. Cal destacar que hi ha presència 
d’ossos humans en alguna de les fosses excavades.

Cronologia Bronze Incial

Entorn de protecció Solar situat al nord del polígon industrial de Can Roqueta, entre els carrers de Ca n'Alzina 
i de mas Carbó.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.018

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'0cupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia CAMPO, M. (2000): Informe de l’excavació arqueològica a la parcel•la dels carrers de Ca 
n’Alzina - Mas Carbó. Polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 
Sabadell, 29 de febrer de 2000. Arqueolític. Informe entregat al Museu d’Història de 
Sabadell.
CAMPO, M. (2000): Memòria del seguiment arqueològic a la parcel•la dels carrers de Ca 
n’Alzina - Mas Carbó. Polígon industrial de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental). 
Sabadell, 29 de febrer de 2000. Arqueolític. Memòria entregada al Museu d’Història de 
Sabadell.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca Amb la promoció particular tant l'any 1999 com el 2000 es van fer unes excavacions 
arqueològiques d'urgència amb seguiment de màquines dirigides per M. Campo, 
motivades per la construcció de noves naus industrials.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Necròpolis de Can Piteu - Can Roqueta AEA.046.019.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428135
y = 4598815

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Necròpolis de Can Roqueta

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context El jaciment estava afectat per la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
de Sabadell-riu Ripoll, portada a terme per la Junta de Sanejament del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat. Aquesta junta ha finançat el cost dels treballs 
arqueològics, d’altra banda el Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha coordinat el projecte i el Museu d’Història de Sabadell ha 
proporcionat el suport logístic i l’espai necessari per la creació d’un laboratori.
L’excavació es dugué a terme entre els mesos d’abril de 1999 i gener de 2000. De manera 
prèvia es realitzà el seguiment dels rebaixos destinats a la construcció de l’esmentada 
infraestructura. Aquests controls arqueològics van mostrar un espai, emplaçat a pocs 
metres del mas de can Piteu, on es localitzà un conjunt de sitges de la 1ª edat del ferro 
(CP-II) i una necròpolis de camps d’urnes recents i de la 1ª edat del ferro (ss. IX-VII aC). 
Aquest espai té una extensió d’uns 1.400 m2. El número total d’estructures excavades és 
de 1.109 i el número total de tombes és de 1.094. S’han recuperat 1.911 vasos ceràmics 
entre urnes cineràries, tapadores i vasos d’acompanyament.
Els enterraments dels camps d’urnes recents estan localitzats majoritàriament en el sector 
nord del jaciment. Es tracta d’enterraments simples, on l’urna es diposita en una fossa de 
petit tamany, el vas està cobert per una tapadora, junt amb l’urna pot donar-se la 
circumstància de que aparegui un vas d’acompanyament. Les estructures estan 
protegides amb un conjunt de pedres disposades de manera més o menys ordenada 
sobre la superfície de la tomba.
Els enterraments de la 1ª edat del ferro estan situats en els sectors centre i sud del clos 
funerari. Les fosses d’aquest període són de gran volum, amb diàmetres que oscil•len 
entre 1 i 1,70 metres. i fondàries que van dels 40 cm. als 1,20 m. Un element característic 
d’aquestes estructures és la localització d’un loculus per falcar l’urna. Els vasos els trobem 
drets a l’interior de les tombes, podem arribar a localitzar fins a 18 vasos.
Com a element singular destaquem la documentació d’una estructura de combustió, de 
morfologia rectangular, situable cronològicament dins del neolític final - Veraza.

Cronologia Neolític Final; Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI

Entorn de protecció El jaciment està situat a l'est del polígon industrial de Can Roqueta, entre el torrent 
nomenat de Can Llobateres i el camí vell de Ripollet a Castellar del Vallès. Concretament 
en els terrenys que actualment ocupa la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-riu 
Ripoll.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.019

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 

d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. Tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'Ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai.
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VILLENA, N., LÓPEZ, J., MARTÍN, A., CARLÚS, X. i LARA, C. (2005) “La necròpolis 
d’incineració de Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental): anàlisis i estudis 

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

9/1993 i el Decret 78/2002, de 5 de març del Reglament de protecció arqueològic i 
paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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pluridisciplinars”, a Tribuna d’Arqueologia (2002), Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura.
CARLÚS, X., (2002) : Caracterització de les estructures funeràries del Bronze Final de la 
necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona). Treball 
d’investigació de 3er cicle. Universitat Autònoma de Barcelona. Inédita.
LARA, C., (2002) : Caracterització de les estructures funeràries de la Primera Edad del 
Ferro de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental, 
Barcelona). Treball d’investigació de 3er cicle. Universitat Autònoma de Barcelona. Inédita.
CARLÚS, X., LARA, C., LÓPEZ, J., VILLENA, N., MARTÍN, A. (2004): La necròpolis 
d’incineració de Can Piteu - Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental), a Actes de les 
Jornades d’Arqueologia i Paleontologia, La Garriga 2001. Volum 1. Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura.
CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Actuacions finca S'hi han fet tres excavacions arqueològiques d'urgència: dues el 1999 i una altra el 2000, 
totes promogudes per la Generalitat de Catalunya amb motiu de la construcció d'una 
depuradora d'aigües residuals i diridiges, la primera, per M. Martí i les altres dues per X. 
Carlús - C. Lara.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment. Gener 2001
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427700
y = 4598665

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms L'EDAR de Sabadell - Riu Ripoll

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context Els treballs arqueològics duts a terme en aquest punt del polígon industrial de Can 
Roqueta vingueren motivats per la construcció d’una trinxera, d’entre 3 i 4 metres 
d’amplada segons tram, per la instal•lació dels conductes d’anada i tornada d’aigües des 
de l’estació de bombament de Sant Oleguer (marge dret del riu Ripoll) fins l'estació 
depuradora d’aigües residuals de Sabadell-riu Ripoll (EDAR). Els treballs han anat a 
càrrec de l’empresa constructora Guinovart & OSHA.
Els treballs s’han desenvolupat en dues fases.
S’han documentat un total de 4 fosses: tres sitges de morfologia troncocònica (CR-145, 
CR-146 i CR-147) reblertes amb deixalles diverses: ceràmica característica de la 1ª edat 
del ferro, torchís i restes de molins de mà, i una estructura d’enterrament, de forma ovoide 
(CR-148), la qual mostra dos moments d’enterrament: un primer moment caracteritzat per 
la presència d’un enterrament col•lectiu de 3 inhumats més les restes d’un ovicàprid i un 
segon moment caracteritzat per la presència d’un únic individu situat per sobre dels 
anteriors. Aquesta darrera estructura podria estar datada en el bronze inicial.

Cronologia Bronze Incial; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI

Entorn de protecció Els treballs arqueològics s'han desenvolupat en diferents punts de la canalització que 
porta l'aigua de l'estació de bombament a la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-
riu Ripoll.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.020

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'0cupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Estació bombament depuradora Sabadell - Riu Ripoll AEA.046.020.BARP

Bibliografia AMORÓS, J. (2000): Informe del seguiment arqueològic i de la intervenció a Can 
Roqueta - estació de bombament de l’estació depuradora d’aigües residuals Sabadell-riu 
Ripoll. 11 de febrer de 2000.  Informe entregat al Museu d’Història de Sabadell.

CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol•lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca A causa de la construcció d'una canalització, la Generalitat de Catalunya va promoure una 
excavació arqueològica d'urgència amb seguiment de màquines el 1999 que va dirigida 
per J. Amorós

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Estació Depuradora del Riu Ripoll. 2000
Rius, Lluis

Estació Depuradora Sabadell-Riu Ripoll
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Sabadell

Can Piteu II AEA.046.021.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428135
y = 4598815

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Piteu II AEA.046.021.BARP

Context Jaciment format per un conjunt de sitges indeterminades (algunes d’elles d’època 
moderna) i de la 1ª edat del ferro, localitzat a pocs metres de la necròpolis de Can Piteu-
Can Roqueta, emplaçada al nord. La troballa es realitzà en les mateixes circumstàncies 
que la necròpolis.
Les fosses documentades són de morfologia troncocònica i destaca l’aparició de materials 
obrats a torn junt amb ceràmiques pentinades.

Cronologia Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; Època moderna

Entorn de protecció El jaciment està situat a l'est del polígon industrial de Can Roqueta, entre el torrent 
nomenat de Can Llobateres i el camí vell de Ripollet a Castellar del Vallès. Concretament 
en els terrenys que actualment ocupa la Depuradora d'Aigües Residuals de Sabadell-riu 
Ripoll, molt a prop de la masia de Can Piteu.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.021

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'Ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Can Piteu II AEA.046.021.BARP

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Can Piteu II AEA.046.021.BARP

Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca A causa de la construcció d'una depuradora d'aigües residuals, la Generalitat de 
Catalunya va promoure una excavació arqueològica d'urgència amb seguiment de 
màquines el 1999 que va dirigida per M. Martí.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment. Gener 2001
Díaz i Ortells, Jaume

Can Piteu II
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Sabadell

Ca n'Hereu AEA.046.022.BARP

Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

428475
y = 4599695

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Ca n'Hereu AEA.046.022.BARP

Context En el transcurs del treball de camp realitzat amb motiu de la revisió del Pla de Protecció 
del Patrimoni Arqueològic de Sabadell s’han localitzat, en un dels camps de conreu de ca 
n’Hereu, materials d’època romana, consistents en ceràmiques d’ús comú i material de 
construcció (tegulae).
No s’han recollit materials.
La situació de la troballa, en una zona plana a prop d’un curs d’aigua, riera de Santiga, fa 
apuntar d’hipòtesi de l’existència d’una vil•la o establiment rural d’època romana.

Cronologia Època romana (indeterminat)

 

Estat conservació Desconegut;  Tot i les transformacions sofertes, el paratge on s'ha originat la troballa 
encara pot amagar restes arqueològiques de gran interès.

Tipus Jaciment indeterminat

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.022

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'Ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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Ca n'Hereu AEA.046.022.BARP

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia CARLÚS, X., TERRATS, N. (2003): El poblament prehistòric i antic a la conca mitjana del 
riu Ripoll: dels caçadors recol·lectors a l’antiguitat tardana, a ARRAHONA 27, Sabadell.

Actuacions finca El 2001 X. Carlús va dirigir una campanya arqueològica a on es va produir una troballa 
fortuïta que va estar promoguda per l'Ajuntament de Sabadell amb motiu de la Revisió del 
Pla de Protecció del Patrimoni Arqueològic.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. EA.046.023

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'Ocupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.024

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 

d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció sistemàtica

és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

427884
y = 4598462

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Can Roqueta / Can Revella parcel·les 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Context La intervenció arqueològica, iniciada l’estiu del 2005, ve motivada per la urbanització del 
sector meridional del polígon industrial de Can Roqueta, amb la finalitat de construir un 
centre de transports logístics. Els treballs arqueològics desenvolupats han inclòs el control 
sistemàtic dels rebaixos de terres, la prospecció arqueològica i l’excavació de les 
estructures conservades en el subsòl. També s’ha realitzat el control de l’enderroc del mas 
de Can Revella. La superfície afectada abraça un total de 100.000 m2.

Cronologia Neolític Antic postcardial; Bronze Incial; Bronze Final; Ferro Ibèric Transició ss.VII-VI; 
Medieval Consolidació de la Corona d'Aragó (1150-1230); Medieval Baixa edat mitjana 
(1230-1492); Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció El jaciment s’emplaça en el polígon industrial de Can Roqueta. S’ha intervingut en dues 
parcel·les. La primera està delimitada per la carretera de Sabadell a Mollet (B-140), el 
carrer de Ca n’Alzina, el carrer de Can Camps i les cingleres del riu Ripoll. En aquest 
espai es localitza el mas de Can Revella. La meitat sud de la parcel·la pertany al municipi 
de Barberà del Vallès. La segona parcel·la intervinguda ve delimitada per la carretera B-
140, el carrer de Ca n’Alzina, el carrer de Can Camps i la riera de Can Llobateres.

 

Estat conservació Dolent;  El fons de cabana medieval i el forn d'obra d'època moderna s'han protegit amb 
sorra. L'estat de conservació d'aquests elements permet la seva consolidació i 
museïtzació.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'habitació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.025

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'0cupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai
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Bibliografia TERRATS, N. i OLIVA, M. (2009): Informe de prospecció i excavació del jaciment 
arqueològic de Can Roqueta / Can Revella, 2009 (Sabadell, Vallès Occidental).
TERRATS, N. i OLIVA, M. (2009): El jaciment arqueològic de Can Roqueta / Can Revella 
(Sabadell i Barberà del Vallès), campanya de 2005-2006. Memòria entregada al Servei 
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2005
Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2006
CARLÚS, X. i TERRATS (2007): El paratge arqueològic de Can Roqueta, dins Carlús et 
alií (2007): Cabanes, sitges i tombes. El paratge de Can Roqueta (Sabadell, Vallès 
Occidental) del 1300 al 500 aC, Quaderns d’arqueologia 4, Museu d’Història de Sabadell, 
pàgs. 19 i 28. 
OLIVA, M. I TERRATS (2009): Les urnes d’incineració aïllades de Can Roqueta/Torre-
romeu i Can Roqueta/Can Revella (Sabadell i Barberà del Vallès, Barcelona) PÒSTER.

Informació històrica La primera referència sobre l’existència de restes arqueològiques a l’àrea de Can Roqueta 
data de 1913. La realitza J. Vila i Cinca, qui en una monografia que recull les intervencions 
fetes entre 1912 i 1915, comenta de manera succinta la troballa efectuada en aquest 
paratge: un enterrament format per nou urnes d’època prehistòrica.
Res s’esmenta sobre l’origen de la troballa, que hem de suposar fortuïta i relacionable 
amb els treballs de conreu o l’edificació d’alguna obra que actualment desconeixem.
Posteriorment P. Bosch Gimpera publica a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans del 
1913-1914,  més informació sobre la necròpolis, comenta els materials i els classifica dins 
la primera edat del ferro. L’any 1934 V. Renom i Costa publica un article on cita el 
jaciment i el situa dins l’època del Hallstat, amb una cronologia entre el 900 i 600 aC. Des 
de l’any 1944 diversos investigadors han inclòs aquesta troballa dins els seus treballs de 
síntesi, tasca que ha permès precisar la cronologia dins dels camps d’urnes recents, en 
concret entre el 900 i 800 aC.

Actuacions finca S'hi han fer quatre excavacions arqueològiques preventives promogudes per SBD 
Creixent SA-Vimusa motivat per la urbanització del sector: el 2005 i el 2006 dirigides per 
N. Terrats - M. Oliva ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB SL, el 2009 dirigida per J. de la Torre 
ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB Sl i el maateix 2009 dirigida per N. Terrats - M. Oliva 
ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB SL.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment. Novembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume

Vista del sector Sabadell 3. 2006 Vista general estructures prehistòriques. 2009
Noemí Terrats; Mònica OlivaNoemí Terrats; Mònica Oliva

Vista general estructures medievals.2009 Ubicació Dipòsit controlat d'àntics molins de mà
Global PM consultoresNoemí Terrats; Mònica Oliva
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Indret 14. Rodal
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Can Roqueta
Carrer  de Mas Baiona

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.046.026

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-47

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució de l'0cupació humana de la zona des d'època 
prehistòrica

Restes de les diverses ocupacions de l'espai

Entorn de protecció La protecció afecta, doncs, als terrenys no edificats del polígon industrial. La proximitat 
d'questes parcel.les a d'altres on han aparegut restes arqueològiques així ho recomanen. 
L'EEA també contempla la protecció d'aquells vials que no han estat sotmesos al control 
arqueològic de cap tècnic. Per tant, qualsevol incidència urbanística que els afecti haurà 
d'estar supeditada a un control arqueològic sistemàtic de caràcter prospectiu, ja que la 
probabilitat de localitzar-hi restes arqueològiques al subsòl és extremadament alta.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-47)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector delimitat.                                            2- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres efectuat amb motiu de futurs 
planejaments urbanístics, remocions i instal·lació de serveis. Aquest control arqueològic 
és preceptiu en tota l'àrea afectada per l'EPA. Inclou terres de conreu, sectors urbanitzats, 
vials de comunicació i la masia de Can Roqueta.                                 3- Excavació 
sistemàtica de les restes aparegudes en el transcurs de prospeccions i controls de 
moviments de terra.                                                                                                     4- Pel 
que fa a la masia de Can Roqueta, s'haurà de realitzar lectura arqueològica dels volums 
construïts, així com documentació i excavació de restes al subsòl pertanyents a antigues  
costruccionns precedents o a àmbits de serveis soterrats (cellers, cups de vi, dipòsits, 
pous, galeries, etc.).

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426914,00
y = 4598987,07

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR.03

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat o textil Gorina

Context Definida per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de Sant Oleguer  i el 
carrer Calders. La zona, en general, revesteix poca expectativa arqueològica, donades les 
grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 50 anys. Dins d'aquesta 
minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte urbanístic ha estat menys 
agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors lliures de construccions així 
com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes d'interès.

Cronologia Calcolític (2200-1800 a.C.) Edat del Ferro-Ibèric (650-200 a.C.); Època romana (200 a.C.-
segle V d.C.), Êpoca Medieval (s. IX-XIV)  Època contemporània (s. XVIII-XX)

Entorn de protecció Sant Oleguer-Pla de Sant Oleguer, Carrer Calders-Carrer Sol i Padrís

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Cova o estructures subterrànies, lloc de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-48

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 

Gestió  L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La AEA.047 presenta restes en tres zones:
Pla de Sant Oleguer
Durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2002, Mireia Pedro va realitzar un treball 
de reconeixement arqueològic en el marc de la recerca sobre "Estudi de les coves i abrics 
amb estructures paradolmèniques al NE Peninsular (Catalunya)", inclosa en un projecte 
d'investigació del Seminari d'Estudis i Recerques (SERP) de la Universitat de Barcelona. 

Bibliografia CASAS, T et alii (1988) F. Forrellad, R. Enrich, Aproximació al coneixement del món rural 
romà al Vallès Occidental. 4 vols. Treball premiat per la Caixa d'Estalvis de Sabadell en el 
concurs d'Estudis Sòcio-econòmics i culturals corresponent a l'any 1986.
CUESTA, F. (1985) “Estudio de los restos humanos procedentes del torrente de Sant 
Oleguer en Sabadell (Vallès Occidental) y algunos problemas relacionados con el vaso 
campaniforme en Cataluña”. Estudios de la Antigüedad, núm. 2, Bellaterra, 1985, p.69-92.
GIBAJA, J.F. (2007) Estudio tecno-morfològico y traceológico preliminar del material lítico  
hallado del yacimiento de Vapor Gorina (Sabadell). Informe inèdit.
MAS, L. (1949) “Hallazgo de vasos campaniformes en Sabadell”. Crónica del V Congreso 
Arqueológico del SE y del I Congreso Nacional de Arqueología. Almería, 1949, p.63-64.
MAS, L.; Renom, V. (1962) “Sant Oleguer, junto a Sabadell”. A: A la memoria de Don 
Vicente Renom Costa. Museo de la Ciudad de Sabadell, 1962.

  ROIG, A (2006)Mapa arqueològic de Sabadell
ROIG, J. et alii (2008) El jaciment calcolític del Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental). 
Tribuna d’Arqueologia 2007-2008. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
pp.93-122. Barcelona
RENOM, V. (inèdit) Diari d’excavacions. 3 toms. Inèdit. Dipòsit MHS.
SERRA RÀFOLS, J. DE C. (1950) “Sepulturas con vaso campaniforme descubiertas en 
Sabadell”, Arrahona, Ia. Època, vol. 1-2, 1950, p. 77-92.
SUBIRANA, R. (1979)Obra Sabadellenca (1953-1978). Edició d'Homenatge.

Informació històrica Segons notícies del sr. Renom, l’any 1912  durant les obres que es feien en aquesta zona 
per a la construcció d’habitatges  al costat de la via del tren (voltants de l’actual Gran Via), 
va aparèixer una estructura prehistòrica amb material ceràmic que es va interpretar com 
un possible fons de cabana.  Es desconeix la ubicació exacta però podria tractar-se d’una 
zona propera al Vapor Gorina. El material ceràmic es va atribuir a l’època prehistòrica.  
Uns anys més tard, entre l’estiu de 1947 i la primavera del 1948, es va descobrir de 
manera casual al condicionar les cavitats artificials existents en el marge dret del barranc, 
aprofitant la seva constitució geològica de capes d’argila, sorres i graves, i seguint la 
disposició de les vetes i fissures de conglomerats segons els estrats més o menys 
compactes. Es tractava de tres cavitats funeràries que van ser excavades. Els estudis 
posteriors dels materials van permetre fixar una cronologia prehistòrica, al voltant del 
calcolític, concretament en la tradició campaniforme (vasos llisos i decorats, botó d’os 
piramidal amb perforació en V, i petxina perforada) (Serra Ràfols, 1950, p. 77-92).  D'altres 
cavitats van proporcionaren ceràmica de l'Edat del Ferro (cordons incisos,...). I altres van 
lliurar ceràmiques ibèriques, campaniana, dolia, àmfora, pondus, una destral de ferro i un 
"strigilis" de bronze. S'assenyala que alguns d'aquests material procedien del pla superior 
del torrent.

Actuacions finca MOLINA, D.; ROIG, J. (2006) Informe Tècnic Final de la intervenció arqueológica a l’Antic 
Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occ.). Informe inèdit Servei d’Arqueologia Generalitat de 
Catalunya, Barcelona 2006.
MOLINA, D.; ROIG, J. (20006) Memòria del seguiment arqueològic a l'Antic Vapor Gorina. 
2005: Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia
PEDRÓ, M.  (2002)Memòria de la prospecció dels jaciments paradolmènics de Catalunya. 
Comarca del Vallès.  Arxiu: Àrea deConeixement i Recerca.
ROSILLO, R. (2009) "Intervenció arqueològica a les coves de la baixada de san Oleguer 
(Sabadell, Vallès Occidental)". Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya Any: 
2009. Memòria: 9558.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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El projecte contemplava el reconeixement directe de diversos jaciments presumiblement 
de tipus paradolmènics, així com contrastar i/o ampliar la informació inicialment coneguda. 
Aquests va ser el cas del jaciment del Pla de Sant Oleguer (citat també com Torrent de 
Sant Oleguer). Pel que fa a les sepultures prehistòriques, a partir dels estudis realitzats en 
el seu moment per diversos investigadors, el treball de recerca esmentat precisa que es 
tractava de tres cavitats localitzades als vessants del torrent de Sant Oleguer, formades 
per l'erosió natural dels bancs de conglomerats i d'argiles. Aquestes cavitats s'haurien 
ampliat artificialment amb l'objectiu de utilitzar-les com sepulcres (I, II, III). Cronològica i 
culturalment les sepultures s'ubicarien en el Calcolític amb campaniforme, al III mil·lenni 
calibrat aC. Així, el sepulcre I es localitzà en una escletxa natural (60 cm d'alçada per 3-4 
m de profunditat) formada entre dos bancs de conglomerat. S'esmenta que les restes 
òssies humanes van ser llençades per la vessant de l'indret. No obstant, els seus 
descobridors mencionaren un esquelet amb un crani sencer i amb varis recipients 
ceràmics sencers. Es van recuperar dos vasos campaniformes d'estil pirinenc amb 
decoració incisa i impresa, un bol carenat també incís i un recipient hemisfèric llis.  El 
sepulcre II fou colmatat per un bloc de conglomerat que es va desprendre de la vessant. 
Quant es va excavar aquest bloc es localitzà una capa més flonja que contenia les restes 
òssies humanes i fragments d'un vas ceràmic, a sota dels quals aparegué un llit de pedres 
(30 cm de longitud) que reposava sobre el conglomerat. Es documentaren restes 
pertanyents a 6/7 individus, amb 6 cranis identificats. I pel que fa als materials 
arqueològics es van documentar diversos fragments d'un vas campaniforme, incís-imprès, 
també d'estil Pirinenc, un pecten perforat i un botó d'os piramidal amb perforació en "V". El 
sepulcre III corresponia a una petita cavitat formada en el conglomerat (1,30 m x 70 cm X 
80 cm d'alçada), situada a l'esquerra i a un metre de distància del sepulcre II. La cavitat 
era reomplerta de terra flonja amb abundants còdols despresos de la formació 
conglomerada. D'aquesta sepultura es van recuperar dos cranis i tres recipients ceràmics: 
un petit vas campaniforme amb decoració impresa amb pinta, un recipient de base plana 
decorat amb línies incises i un bol hemisfèric llis.
En el seu conjunt, les restes humanes documentades en aquestes tres sepultures 
representarien a 9 individus: 7 adults i 2 infantils.
Un altre intervenció en aquesta zona es produeix durant el 2009. La intervenció 
arqueològica preventiva es va efectuar a l'entorn de les coves de la Baixada de Sant 
Oleguer, concretament al talús nord de l'Avinguda Pablo Iglesias. Aquestes coves foren 
ocupades els anys 50 afegint a les cavitats inicials elements construïts, creant en aquesta 
zona un barri de barraques. L'actuació duta a terme a l'entorn de la Baixada de Sant 
Oleguer, consta de dues fases: una d'adequació dels accessos a les coves i una altre de 
rehabilitació de les coves i construcció de plataformes, així com condicionament general 
de l'indret per fer-ho visitable.
Sant Oleguer-Vapor Gorina
La intervenció arqueològica (2006) va afectar tota la superfície del solar corresponent a 
les antigues naus del Vapor Gorina o Vapor Cremat, i va estar motivada per les obres de 
construcció per part de l’empresa promotora Lodares 98, amb l’execució d’un gran 
projecte de promoció d’habitatges amb pàrquings i una gran plaça central al voltant, que 
englobaria l’únic element arquitectònic conservat de l’antic Vapor, la seva xemeneia. Es 
van localitzar 4 estructures. Dues a  l’angle nord-oest, a prop de l’antiga xemeneia del 
vapor, i es tractava de les restes d’una canal estreta i allargassada (E3) i, en segon lloc, 
d’una petita estructura semisoterrània de planta el·líptica molt arrasada (E4), amb 
presència de dues peces de ceràmica quasi senceres, un vas bicònic de pasta oxidant 
sandvitx i un petit vas doble de ceràmica a mà. Ambdues estructures poden ser adscrites 
al període Ibèric mitjà. Les altres dues estructures e van localitzar a la part sud-est del 
solar. Es tractava d’una rasa (E2) o canal estreta i allargassada, que podria tenir alguna 
relació amb l’estructura E1, situada al seu costat. Per altra banda, l’E1 corresponia a una  
estructura subterrània complexa excavada al terreny natural, que tradicionalment i en 
termes arqueològics es denomina estructura d’habitació tipus fons de cabana o també 
estructura subterrània d’habitació, treball i/o emmagatzematge. Aquesta estructura E1, 
així com probablement també l’anterior E2, poden atribuir-se al període calcolític, a partir 
del material recuperat. 
Carrer del Calders
En fer-se obres en la casa núm. 217-219 del carrer Calders va aparèixer un pot que lliurà 
materials romans: ceràmica de tradició ibèrica, ceràmica comuna, ceràmica de cuina, 
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fragments d'àmfora romana, fragments de dolia, tègula, restes de fauna i un còdol. Els 
materials van ser dipositats l'any 1963 al Museu d'Història de Sabadell per Enric Vallès.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-48)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Can Oleguer i les coves. 1954
web falcons de sabadell
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Can Oleguer i les coves. 1957 Can Oleguer. 1925
web falcons de sabadellweb falcons de sabadell

Can Oleguer. Juny 2012 Les coves. Juny 2012
Vila, NorbertVila, Norbert
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426940
y = 4599080

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Coves sepulcrals de Sant Oleguer - Torrent de Sant Oleguer

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAA.01

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Context Sepultures excavades en el terra natural. Aixovar amb materials ceràmics amb formes i 
decoracions campaniformes. A la part baixa del torrent es van trobar diverses fosses 
d’emmagatzematge del bronze final i d’època ibèrica, així com certs materials que 
procedien del pla superior.

Cronologia Calcolític; Bronze (indeterminat); Bronze Final; Ferro-ibèric (indeterminat)

Entorn de protecció El jaciment es localitza al marge esquerre i dret de l'anomenat torrent de Sant Oleguer. Es 
tracta d'un barranc de conglomerats d'erosió moderna, situat sota el pla homònim

 

Estat conservació Dolent;  En l’actualitat s’ha construït una carretera d’accés a la zona de lleure de Sant 
Oleguer. Encara es poden veure algunes de les construccions cavernícoles excavades 
vers els anys 40. En els sectors no urbanitzats o edificats s’hi poden preservar restes 
d’interès.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'enterrament

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-48

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia A 150 m. del lloc de la troballa, sota els pallers del mas de Sant Oleguer, l’any 1917 s’hi va 
documentar un enterrament sense aixovar, del qual no tenim més dades.

Informació històrica A 150 m. del lloc de la troballa, sota els pallers del mas de Sant Oleguer, l’any 1917 s’hi va 
documentar un enterrament sense aixovar, del qual no tenim més dades.

Actuacions finca El 1947 es van fer dues campanyes arqueològiques per tal d'excavar els habitatges 
cavernícoles en el barranc de Sant Oleguer, una promoguda pel Museu d'Història de 
Sabadell i dirigida per J. Serra Rafols i l'altra promoguda per la Comissaria Provincial 
d'Excavacions Arqueològiques i dirigida per V. Renom. El 1954, es va seguir amb 
l'excavació dels habitatges cavernícoles en el barranc de Sant Oleguer promoguda per la 
Comissaria Provincial d'Excavacions Arqueològiques i dirigida per V. Renom i Ll. Mas. 
Finalment el 1962, R. Subirana dirigí la recerca arqueològica promoguda pel Museu 
d'Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-48)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Sant Oleguer
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426700
y = 4599100

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Conjunt del Pla de Sant Oleguer - cases de cal García

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Avinguda  d'Egara
Passeig  de Gaudí

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Context Lloc al aire lliure amb clots circulars i sitges d’època ibèrica. Materials recuperats: fauna 
(cavall), obra i material de construcció divers, pondus, eines, destrals, ceràmica 
(campaniana, comú romana, àmfora, sigil•lata...).

Cronologia Ferro Ibèric Antic (600-450); Ferro Ibèric Final (200-50); Època romana (indeterminat)

 

Estat conservació Molt dolent;  El jaciment es va veure afectat per moviments de terra i per la construcció de 
la urbanització "Nostra Llar". Aquest fet no vol dir que encara no hi hagi expectativa 
arqueològica en un petit sector adjacent al lloc de la troballa. En els espais no afectats per 
les fonamentacions de les cases (via pública, patis interiors, subsòl...) també s’hi poden 
preservar restes d’interès.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-48

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Actuacions finca Amb motiu del condicionament dels terrenys per la construcció de la urbanització Nostra 
Llar, V. Renom - Ll. Mas - R. Subirana van dirigir una campanya arqueològica de 
documentació amb seguiment de màquines durant els anys 1954 i 1955 promoguda pel 
Museu d'Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-48)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

   

Excavació arqueológica Excavació arqueológica
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426580
y = 4598840

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Pou del carrer de Calders

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Calders

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Pou d’aigua d’època romana. De planta rodona,  excavat en el terra natural fins arribar a la 
roca mare i farcit amb ceràmica de tradició ibèrica, ceràmica comuna romana, ceràmica de 
cuina, àmfora romana, dolium, tegulae, restes de fauna i pedres.

Context Troballa efectuada quan es van fer unes obres a la finca núm.217-219 (108) del carrer de 
Calders.

Cronologia Època romana (Indeterminat)

 

Estat conservació Dolent;  Segons R. Subirana l’any 1968 (SUBIRANA, 1968) el pou es feia servir, un cop 
buit i netejat de terres, com filtre d’aigües de la finca de vuit pisos construïts de nova 
planta.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica
Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-48

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia SUBIRANA, R. (1963): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.2, pàgs.217-219. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1964): Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm.3, pàg.538. Sabadell, 1996.

SUBIRANA, R. (1968): "Un pou d’època romana a Sabadell", a Diari de Sabadell, 22 de 
juny de 1968. Recollit a Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàgs.33-36.

SUBIRANA, R. (1979): Obra Sabadellenca 1953-1978. Edició d’Homenatge, Sabadell, 
pàg.302.

CASAS, T. et alii (1988): Aproximació al coneixement del món rural romà al Vallès 
Occidental, Sabadell, Museu d’Història de Sabadell. Inèdit.

Informació històrica Materials fons MHS.

Existeixen fotografies del lloc on va sortit el pou romà (arxiu particular de R.Subirana).

Actuacions finca El 1963, arrel d'uns rebaixos en una parcel·la del carrer Calders es va produir una troballa 
fortuïta i una posterior arqueològica promoguda pel Museu d'Història de Sabadell i dirigida 
per R. Subirana.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-48)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Carrer de Calders. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Carrer de Calders
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

427192
y = 4599122

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí de Sant Oleguer (roda hidràulica)

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.003

Camí  de Can Quadres, 179

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació  1.8 / Zona residencial en 

volumetries especials 
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Context El molí de Sant Oleguer es troba situat al marge dret del riu Ripoll, concretament al cantó 
de les pistes municipals d’atletisme. Camí de Can Quadres, 179.

Cronologia Època moderna

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-48

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia Informació extreta de la base de dades del Servei d’Arqueologia i de www.sabadell.cat

Informació històrica Molí paperer del segle XVIII. Cal destacar com a elements singulars les rodes d’aigua.

Actuacions finca Es realitzen excavacions arqueològiques preventives durant els anys 2006, 2007, 2008 
(dues) i 2009, promogudes per l'Ajuntament de Sabadell i dirigides per A. Bordas ÀTICS 
SL, LL.J. González ÀTICS SL, LL.J. González ÀTICS SL, A. Velasco ÀTICS SL i M. Rovira 
ARQUEOCIÈNCIA SC, SL, respectivament.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-48)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Molí de Sant Oleguer
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Molí de Sant Oleguer. Desembre 2009 Molí de Sant Oleguer. Bassa. Desembre 2009
Lluis Juan GonzàlezLluis Juan Gonzàlez

Vista de la sèquia tapiada. Desembre 2009 Roda hidràulica un cop consolidada.Desembre 2009
Lluis Juan GonzàlezLluis Juan Gonzàlez
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426175
y = 4599334

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Vapor Gorina, C. de Sant Oleguer i C. del Marquès de Comillas

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.028

Carrer  de Sant Oleguer
Carrer  de Borrell

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.8 / Zona residencial en 

volumetries especials 
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Context La intervenció arqueològica vingué motivada per l’enderroc de l’antic vapor i la construcció 
d’un complex residencial amb habitatges, aparcaments subterranis i una gran plaça 
central.

Els treballs, desenvolupats en diferents fases, han consistit en la documentació del vapor, 
el seguiment dels rebaixos i l’excavació de les estructures localitzades. La totalitat dels 
edificis industrials han estat objecte d’enderroc, amb l’excepció de la xemeneia, així com 
també un conjunt d’habitatges situat a la cantonada dels carrers de Sant Oleguer amb 
Borrell. Prèviament a l’enderroc, a finals de l’any 2005, es va iniciar l’estudi històric, 
arquitectònic i arqueològic del conjunt, a càrrec d’A.Roig. L’establiment industrial d’aquest 
espai data de 1863.

En el transcurs del control arqueològic dels rebaixos es van localitzar diverses estructures 
d’època prehistòrica. En una primera zona, situada prop de l’actual entrada al solar que 
dóna a la Gran Via, es van detectar dues estructures arqueològiques atribuïbles al 
calcolític. I en una segona zona, situada a la banda nord de la xemeneia de la fàbrica, a 
tocar del carrer de Sant Oleguer, es van localitzar dues estructures més, atribuïbles al 
període ibèric mitjà (una rasa o canal i un retall el•líptic).

La troballa més significativa és l’anomenada E-1. Es tracta d’una estructura subterrània 
complexa, de 9 metres quadrats i una fondària conservada d’uns 80 cm, la qual presenta, 
segons els seus excavadors, una singularitat i un elevat interès arqueològic pel fet de ser 
de les poques estructures de treball i/o emmagatzematge atribuïble a un assentament a 
l’aire lliure del calcolític al Vallès. La seva excepcionalitat també rau en el fet d’haver 
proporcionat un important i considerable volum de material arqueològic: diversos vasos 
decorats d’estil campaniforme regional de tipus pirinenc, material metàl•lic (un punxó de 
coure i restes de fosa), restes culinàries (fauna), malacologia i indústria òssia i lítica.

NOTA: segons la Memòria de 2006 de l’Organisme Autònom Local de Museus..., el MHS 
va recollir, en el seu moment -any 2005- una caixa de fil per a la col•lecció del MITL, i 
disposa d’un exhaustiu reportatge fotogràfic dels edificis industrials fet per l’enginyeria 
tècnica responsable del projecte d’enderroc.

Cronologia Calcolític; Ferro-ibèric; Època contemporània

Entorn de protecció El solar que ocupava l’Antic Vapor Gorina està localitzat al sud-est de la ciutat, a uns 50 
metres a l’est del punt on acaba la Rambla en la seva part sud i comença l’avinguda de 
Barberà en la seva part nord. El lloc de la intervenció ocupa l’illa formada pel carrer de 
Sant Oleguer, carrer de Borrell, carrer de Sallarès i Marra i el carrer de Marquès de 
Comillas (Gran Via).

 

Estat conservació Regular;  S'ha conservat la xemeneia del vapor.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació: lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARR.03.EA 
Masia de Sant Oleguer i AI.028.CA 
Vapor Cremat (Naus AI.028.01 i 
AI.028.02 Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.047.005

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-67
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Bibliografia ROIG, J., MOLINA, D., COLL, JM. i MOLINA, JA. (2008): El jaciment calcolític del Vapor 
Gorina (Sabadell, Vallès Occidental), dins de Tribuna d’Arqueologia 2007, Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, pàgs.93-122.
MOLINA, D. i ROIG, J. (2006): Informe tècnic final de la intervenció arqueològica a l’Antic 
Vapor Gorina (Sabadell, Vallès Occidental). Informe inèdit lliurat al Servei d’Arqueologia 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, BCN, 2006.
GIBAJA, JF. (2007): Estudio técnico-morfológico y traceológico preliminar del material 
lítico tallado del yacimiento de Vapor Gorina (Sabadell). Informe inèdit.
Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2006

Actuacions finca Hi ha hagut 3 campanyes d'excavació arqueològica preventiva amb seguiment de 
màquines, els anys 2005, 2006 i 2007, promoguda per Lodares 98 SL amb motiu de la 
construcció d'un complex residencial i tots ells dirigits per D. Molina ARRAGO SL.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-67)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Entorn de protecció -

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió -

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA estava definida per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders .
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Ortofoto
GPC

Xemeneia de l'antic Vapor Gorina. Abril 2015
Vila, Norbert

Xemeneia de l'antic Vapor Gorina. Abril 2015
Vila, Norbert
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAA.01

Avinguda  de Pablo Iglesias

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.8 / Zona residencial en 

volumetries especials 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.047.006

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'ocupació de l'espai des d'època romana

restes d'ocupacions antigues

Estudi masia de Sant Oleguer, Vapor Cremat

Entorn de protecció Aquest AEA està definit per 2 punts d'expectativa arqueològica: Sant Oleguer - Pla de 
Sant Oleguer i el carrer Calders . La zona, en general, revesteix poca expectativa 
arqueològica, donades les grans transformacions urbanístiques realitzades en els darrers 
50 anys. Dins d'aquesta minsa expectativa, cal no despreciar aquells espais on l'impacte 
urbanístic ha estat menys agressiu amb el subsòl. Per tant cal protegir aquells sectors 
lliures de construccions així com els carrers, en els quals encara es poden trobar restes 
d'interès.

Aquesta lectura preventiva pot aplicar-se igualment al carrer Calders, on els edificis 
actuals han malmès les possibles restes existents. En aquest punt cal incloure dintre de 
l'àmbit de l'EEA, la via pública propera a la troballa: carrer Calders i carrer de Sol i Padrís.
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                
1-  Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el 
sector.                                                                                                                                       
        2- Prospecció arqueològica preventiva de tot el sector 
delimitat.                                        3- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes 
que se'n derivin de les anteriors accions: control i prospecció.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Ortofoto
GPC
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

427151,9
y = 4599350,4

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Cal Brujas, Cal Bruges, Sabadell Textil, Arraona Textil, SA

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Elements Xemeneia del vapor Cal Brujas
Context Explotació dels recursos hídrics del riu Ripol  per dur a terme la industrialització a Sabadell
Cronologia Època contemporània (s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció L'edifici antic està força transformat i emmascarat per construccions i reformes actuals.El 
subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb l'antiga indústria 
(dipòsits, pous, sistemes hidràulics, galeries i altres tipus d'infrastructures).

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.048

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-49

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Ocupació industrial de la zona del riu Ripoll

El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb 
l'antiga indústria (dipòsits, pous, sistemes hidràulics, galeries i altres tipus 
d'infrastructures)

Xemeneia de Vapor

Entorn de protecció  L'expectativa arqueològica preveu la doble lectura arqueològica dels volums construïts, 
així com  la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc)
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Informació històrica El projecte inicial, de l'arquitecte Juli Batllevell data de 1894, per encàrrec de la raó social 
Auxiliar Industrial Sabadellense, coneguda més tard com a cal Brujas, ja que més tard 
se'n féu càrrec Joan Brujas i Pellicer amb una instal·lació d'acabats.] El pensament inicial 
preveia un edifici molt acadèmic, que combinava espais de circulació amb espais 
productius, simetritzat sobre una sala de calderes simbòlicament central. Tot i que alguns 
dels elements més formalitzats no es van arribar a construir, l'evolució de la fàbrica havia 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Qualsevol projecte de reforma que afecti elements pertanyents a l'edifici original ha de 
permetre l'excavació i/o documentació de les parts afectades. Donades les 
característiques de l'EPA s'ha d'efectuar una doble intervenció arqueològica:                    
1- Lectura dels volums 
construïts.                                                                                                 2- Documentació 
de restes conservades al subsòl.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia FERNÀNDEZ, LL.; PRAT, C. (coord.). Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell. Guia del 
patrimoni fluvial,  Amics del riu Ripoll. 2004, p. 59.
MASIDAL, A., ALSINA, J. (1988) Els molins del riu Ripoll. Sabadell: Amics de les Arts i de 
les Lletres de Sabadell, 62-63.

d'alterar completament la idea primera. Les ampliacions successives van allargar primer i 
doblar progressivament després les naus paral·leles al riu, i desdibuixar i eliminar les que 
no seguien aquesta direcció en la primera implantació, fins a cobrir una gran superfície 
contínua. El 1944 la fàbrica es complementava amb algunes edificacions auxiliars 
–menjador, vestidors–, alineades sobre el riu, que van desaparèixer el 1962; el 1964, 
aquests programes es van traslladar a l'extrem nord del volum principal. Aquesta fàbrica 
també es coneix per Sabadell Tèxtil o Arraona Tèxtil, SA.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-49)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Cal Bruges
google
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Xemeneia de Cal Bruges Cal Bruges. Abril 2015
Vila, Norbertgoogle

Cal Bruges. Abril 2015
Vila, Norbert
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Es tracta d'àmbits puntuals de la geografia urbana que han aportat dades sobre el 
creixement històric del municipi. La seva forquilla cronològica abasta des de l'època 
medieval fins la contemporània. El resultat d'aquest conjunt d'intervencions 
arqueològiques ha estat força positiu per explicar el creixement urbà de Sabadell des de 
l'edat mitjana fins l'actualitat. Aquest fet confereix al Centre Històric un valor arqueològic 
d'excepció.

L'EEA està definit pels límits del primer creixement urbà que depassà les muralles i el 
fossat, vers els ss.XVII-XVIII. També inclou certs sectors que tingueren un creixement 
primerenc vers el s.XIX. En els darrers anys s'ha documentat també restes de cronologia 
prehistòrica

Entorn de protecció L'AEA està definit pels límits del primer creixement urbà que depassà les muralles i el 
fossat, vers els s.XVII-XVIII. També inclou certs sectors que tingueren un creixement 
primerenc vers el s.XIX. S'ha de dir que aquesta delimitació es basa en el Pla Especial de 
Reforma Interior del Sector Centre de Sabadell, de l'any 1983.
Aquesta nova definició d'espai de protecció arqueològica queda delimitada pels següents 
carrers: Carme, Sant Llorenç, Alfons XIII, Sant Pere, Sant Pau, Migdia, Avellaneda, Ferran 
Casablancas, Horta Novella, Mossèn Gaietà, Sant Cugat, Torras i Bages, Colom, 
Jovellanos, Calderón, Escola Industrial, Capmany, Escola Pia, Via de Massagué, Sant 
Francesc, Sant Honorat, Soledat, Salut i Font Nova

 

 

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.049

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció L'AEA està definit pels límits del primer creixement urbà que depassà les muralles i el 

fossat, vers els s.XVII-XVIII. També inclou certs sectors que tingueren un creixement 
primerenc vers el s.XIX. S'ha de dir que aquesta delimitació es basa en el Pla Especial de 
Reforma Interior del Sector Centre de Sabadell, de l'any 1983.
Aquesta nova definició d'espai de protecció arqueològica queda delimitada pels següents 
carrers: Carme, Sant Llorenç, Alfons XIII, Sant Pere, Sant Pau, Migdia, Avellaneda, Ferran 
Casablancas, Horta Novella, Mossèn Gaietà, Sant Cugat, Torras i Bages, Colom, 
Jovellanos, Calderón, Escola Industrial, Capmany, Escola Pia, Via de Massagué, Sant 
Francesc, Sant Honorat, Soledat, Salut i Font Nova.
El sector del Centre Històric incorpora com a espais a protegir dintre de l'àmbit de l'EPA 
els següents:
1- Espais públics (via pública, espais de trànsit, places,...) no intervinguts 
arqueològicament.
2- Espais públics i solars intervinguts arqueològicament de manera parcial.
3- Espais edificats abans dels anys 30.
Es discriminen, com a llocs d'expectativa arqueològica:
1- Espais públics o solars edificats ja intervinguts arqueològicament.
2- Espais edificats en els darrers 30 anys, donat que els fonaments d'aquests edificis han 
destruït qualsevol probable vestigi històric
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls

Entorn de protecció Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector caldrà:                1- 
Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.                   2- 
Excavació sistemàtica del subsòl  i de les troballes afectades per l'acció urbanística 
(construcció d'edificis, remocions en solars, intervenció urbanística en la via pública, 
renovació xarxa serveis 
públics,…).                                                                                              3- Excavació en 
extensió dels sectors amb troballes arqueològiques d'interès, prèvia avaluació 
tècnica.                                                                                                                           4- 
Qualsevol projecte de reforma que afecti elements pertanyents a edificis declarats 
d'interès històric, arqueològic i/o patrimonial ha de permetre l'excavació i/o documentació 
de les parts afectades. En aquests casos es preveu una doble intervenció 
arqueològica:                                                                                                                 4.1. 
Excavació i/o documentació de les restes conservades al subsòl.                                4.2. 
Lectura de volums construïts i aixecament planimètric dels espais afectats

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de la ciutat de Sabadell des de la seva formació

Restes de l'estructures que conformen la població de sabadell
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Informació històrica Les primeres notícies històriques que ens parlen d’una trama urbana a Sabadell daten del 
segle XI. Aquesta s’ubicava al voltant de dos elements principals: l’església de Sant 
Salvador (actual església de Sant Fèlix) i el mercadal.  L’església de Sant Salvador va ser 
consagrada pel bisbe de Barcelona l’any 1076 a petició de Guillem Bernat d’Òdena, 
senyor del castell d’Arraona. L’existència d’un mercat a la zona apareix citada per primer 
cop en un document datat el 12 de febrer de 1064, inclòs en el Liber Feudorium Major, on 
s’esmenta el mercato de Sancto Salvatore.  Aquest mercat, a l’igual que altres, neix a 
l’entorn de les principals vies de comunicació que creuaven el Vallès en aquell moment. 
Era el lloc on hi acudien els pagesos de les rodalies per intercanviar els seus productes o 
vendre’ls als mercaders de Barcelona. A més a més, aquest mercats aniran delimitant els 
espais per a cada diferent activitat. Així, a l’any 1236 s’hi estableix al nord de la plaça el 
forn de puges, on tots els habitants de Sabadell estaven obligats a coure-hi el pa. Davant 
d’aquest forn es varen establir els punts de venda de carn, coneguts com a taules. Hi 
havia la plaça de Davant del Forn, la de la Carnisseria, la del Blat, la dels Alls i les Cebes 
o la de l’Oli.
A la vegada, aprofitant aquests llocs de trobada, s’anaren construint edificis estretament 
lligats amb les necessitats de la població, com serien l’escrivania, la cúria, la notària per 
dura a terme el control dels intercanvis comercials, i altres relacionats amb logística i 
salut, com serien l’hostal i hospital. 
En el segle XIV, la vila de Sabadell deixar de estat sota el domini del senyor feudal, i 
passa ser vila reial. Això implica un seguit de privilegis que ajuden a enfortir la seva vida 
social i econòmica. Precisament en aquest segle es data la construcció d’una muralla i el 
seu fossat. En els fogatge de 1369 consta que hi havia a Sabadell un 162 focs, que 
correspondria a unes 810 persones. En aquest segle també es dura  terme la conducció 
de les aigües de la Font Rosella que la reina Elionor havia atorgat el 1367. 
A mitjans dels segle XV (1460) es va crear l'Horta Novella, a la qual es va donar aquest 
nom per distingir-la de l'Horta Vella (després Horta Major) situada a la vora del Ripoll, de 
la qual es té constància ja en ple segle XIII. A finals del segle, la població de Sabadell 
pateix un descens considerable, tal i com es documenta en el fogatge de 1497, en el qual 
costen uns 500 o 600 habitants. Una de les causes que poden explicar aquest descens va 
ser els diferents episodis de pesta que van castigar la població fins a principis del segle 
XVIII.  Entre 1500 i 1721 es comptabilitzen un mínim de setze episodis de pesta amb més 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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o menys virulència .
És en el segle XVI quan s’inicia la construcció de les primeres cases fora del perímetre 
emmurallat de la ciutat. L’any 1592 la població va augmentar i es va superar els 200 caps 
de casa, uns 1300 habitants. El creixement urbà va inutilitzar alguns dels antics portals 
d’accés a la ciutat murada, la pressió demogràfica va absorbir la muralla, va envair els 
fossats i es va estendre pels camins de Manresa, Sant Cugat, Sant Quirze, Sant Pau, 
Barcelona i la Salut. Les funcions defensives que exercia la muralla van ser delegades a 
les parets posteriors de les cases més perifèriques de la vila i a les tanques dels horts i 
patis fetes amb tàpia, on també es van traslladar els portals. Aquest fet va provocar que 
es construïssin nous carrers i places, així com nous edificis com ara el casal de l'Estudi 
(conegut després com la Casa del Comú), un nou porxo a la plaça Major i la sagristia o 
campanar de Sant Fèlix.
La pujança econòmica es deu en gran part a la indústria tèxtil, que pren molta projecció 
durant els segles XVI, XVII i XVIII, i en concret la llanera. L’any 1559 es va crear el Gremi 
de Paraires (més tard anomenat Gremi de Fabricants) per tal d'establir les regles de l'ofici 
i afavorir el creixement de l'activitat tèxtil. La vila va continuar creixent durant el segle XVII. 
D'una superfície de 37.900 m² al segle XVI, s'arriba als 78.272 m² al segle XVIII. L’any 
1603 es manà fer un camí que havia de voltar tota la vila, “el camí que roda la vila”.
En el segle XVIII també es documenten altres activitats industrials importants a Sabadell. 
És el cas de la producció terrissaire, de la què es tenen documentats 14 obradors),  i la 
paperera amb l’establiment de diversos molins a la riba del riu Ripoll . Tot aquestes 
elements contribueixen al creixement demogràfic, el qual serà rellevant en  època 
contemporània, quan  la ciutat va passar dels 2.000 habitants a començaments del segle 
XIX  als 23.044 habitants. En aquest període van sorgir diversos esdeveniments que van 
marcar el caràcter industrial de Sabadell, com podria ser la instal·lació de la primera 
màquina de vapor en una fàbrica tèxtil (l’any 1838) i la fundació de la Societat d'Amants de 
l'Agricultura i la Indústria de la Vila de Sabadell, la qual es preocupava de l'abastament 
d'aigua per a la indústria i la població. Aquest creixement va comportar adequar la ciutat a 
la pressió demogràfica, per la qual cosa l’any 1834 es va enderrocar el portal del Carme 
de l’extrem del Pedregar Baix, al costat de la casa Duran. El 1872, l’ajuntament va 
redactar un projecte de reforma de la Plaça Major i dels carrers adjacents amb l’objectiu 
de regularitzar les alineacions de les façanes i ampliar l’espai de la plaça. En aquest 
procés es va haver d’enderrocar un grup de cases sortints a la banda oest de la plaça i 
ampliar i donar nova direcció al carrer de la Palanca. També es va procedir a l’enderroc de 
les cases que s’aixecaven al principi del carrer de l’Alt Pedregar. La plaça, amb les obres 
esdevingué més regular i més ben comunicada pels carrers del Pedregar i Palanca amb la 
part sud de la vila. 
L'any 1877, Sabadell obté el títol de ciutat. En aquell moment compta amb 18.000 
habitants aproximadament, un nombre que s'anirà incrementant amb la immigració 
provinent de la resta de Catalunya, Alacant, Múrcia i València. L'activitat econòmica es va 
centrar en la indústria tèxtil; Sabadell es va especialitzar en la producció de teixits de llana 
fet que va convertir la ciutat en el primer centre tèxtil llaner de l’estat espanyol.
L’any 1880 es va presentar un projecte per construir un mercat cobert on col·locar les 
diferents taules de carnisseria i altres productes existents a la Plaça Major. Aquest es va 
construir a la part sud de la plaça, on havia estat l’antic hostal.
La creixent industria tèxtil i la concentració de nuclis fabrils va atraure milers de persones 
a la ciutat i la trama urbana del segle XIX va quedar petita i es va fer necessari un nou 
projecte. Es van ampliar els espais urbanitzables, especialment al casc antic, es va 
plantejar l’obertura a la Plaça del Dr. Robert i la connexió amb la Rambla i la plaça del 
Àngel, per facilitar l’accés a la carretera de Manresa.
L’any 1948 es va enderrocar les vivendes que formaven illes del Pedregar donant així, la 
fisonomia que actualment presenta el Passeig de la Plaça Major.
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Observacions El sector del Centre Històric incorpora com a espais a protegir dintre de l'àmbit de l'EPA 
els següents:
1- Espais públics (via pública, espais de trànsit, places,...) no intervinguts 
arqueològicament.
2- Espais públics i solars intervinguts arqueològicament de manera parcial.
3- Espais edificats abans dels anys 30.

Es discriminen, com a llocs d'expectativa arqueològica:
1- Espais públics o solars edificats ja intervinguts arqueològicament.
2- Espais edificats en els darrers 30 anys, donat que els fonaments d'aquests edificis han 
destruït qualsevol probable vestigi històric
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Context El potencial arqueològic del centre històric de la ciutat, d'origen medieval, està plenament 
confirmat. Un aspecte  important a considerar és el fet que determinades troballes de 
patrimoni immoble que han estat consolidades i conservades en el seu lloc original són, a 
més a més, visitables. Totes les llicències d'enderroc i de nova construcció queden 
condicionades a l'estudi arqueològic sistemàtic i preventiu, tant dels volums construïts com 
del subsòl, donat que, al centre, encara es conserven alguns edificis o estructures d'origen 
medieval o d'època moderna, que caldria documentar exhaustivament abans de qualsevol 
actuació. L'espai protegit del centre històric depassa la delimitació clàssica del perímetre 
emmurallat, després que s'ha constatat l'interès arqueològic del creixement de la vila fora 
muralles (preindustrial, segles XV-XVIII i industrial, segle XIX).

Cronologia Època Medieval (s.V-XV)  Època Moderna (s.XVI-XVIII) Època Contemporània (s.XIX-XX)

Entorn de protecció Passeig de la Plaça Major i solars del carrer.

 

Estat conservació Regular;  S'ha procedit al desmuntatge de part de les estructures afectades per les obres

Tipus Lloc d'habitació amb estructures conservades poblat

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Paleontològica (ZEP)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.35 Passeig de la Plaça Major.

Nº reg/cat. AEA.049.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de la ciutat de Sabadell des de la seva formació

Restes de l'estructures que conformen la població de sabadell

Entorn de protecció Passeig de la Plaça Major i solars del carrer.
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Informació històrica La primera menció a una plaça central a Sabadell data de l’any 1111 i és una escriptura 
que cita un camí que va al Forum Sabatelli. Aquest centre es crea al voltant del mercat, ja 
citat el 1064 com “mercato de Sancto Salvatore”, és a dir, de l’ermita romànica de Sant 
Salvador ubicada on actualment hi ha l’església parroquial de Sant Fèlix, i va constituir 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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l’origen del nucli urbà més antic de Sabadell.
El gener de 1101 Ramon Guillem d’Òdena  i el seu germà empenyoren a Ricard Guillem 
el castell d’Arraona per un préstec de quaranta lliures de plata (BAIGES i altres, 325, 
2010) i entre les propietats es cita el mercat. 
El mes de febrer de 1113 Ricard Guillem i la seva esposa Ermessenda, venen a Ramon 
Guillem d’Odena, comte de Barcelona, el castell d’Arraona i i l’església de Sant Salvador 
amb els seus mercats -“et cum ecclesia Sancti Salvatoris ipsius Merchatalis” (BAIGES i 
altres, 440, 2010) - que tenien en penyora d’ell mateix i de seu germà Pere i de les seves 
esposes per un préstec de cinquanta-set lliures de plata en haver finit el termini de 
recuperació. La venta es fa per 60 lliures. 
Els drets sobre el castell els ven de nou Ramon Guillem a Ricard Guillem el mes de març, 
citant de nou el mercat. (BAIGES i altres, 443, 2010)
El març de mateix any 1113 un document d’infeudació que és una validació de la 
convinença de l’any 1064 entre els senyors d’Òdena i Albert Bernat, cita de nou el mercat 
amb els mateixos termes: “de ipso mercato de Sancto Salvatore, in unam mensuram 
ipsam terciam parte, et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipso merchato donant ei (...) 
ipsam terciam partem”. (BAIGES i altres, 442, 2010)
Al segle XIII (1236-1237) es construeix el forn de Puja (forn públic comú de la vila de 
Sabadell) a unes terres situades a la “plaça de Sabadell, en lloc que també pertany a la 
Pabordia de San Salvador” (BOSCH I CARDELLACH, Anales I, pp.61, 62 i 64 i Carreras, 
p.103) concedides a Berenguer Rosseta.
L’any 1353 es confirma el Privilegi de fira per part de Pere III el Cerimoniós, des del primer 
dissabte de juliol durant 10 dies i el 1356 el de refira, el dia de Sant Salvador de novembre 
i durant vuit dies. Aquests privilegis reials protegeixen i donen embranzida al mercat.
L’any 1366 consta una entrada del 3 de juliol del 1366 dels Anales (p. 91) en la que es 
diu: Con orden del Bayle de la Curia de Sabadel, a instancia de sus jurados, (…) se 
juntaron en la plassa de esta villa (como acostumbraban celebrando concejo general) casi 
todas las personas cabezas de familias y otros de los habitantes en ella (96 persones) per 
aprovar el pacte fet pels jurats amb la reina per mantenir la vila sota la jurisdicció de la 
corona.
Pel que fa a l’existència d’una font pública a la plaça, el setembre de 1460 (Acords, 56. foli 
38)  Miquel Desplà, de Barcelona, visita Sabadell per “esmenar, corregir i redreçar les 
fonts de dita vila de Sabadell faedores en los llocs ja deicats, e altres llocs a coneguda del 
dit honorable moss. Miquel Desplá. Aquest pronuncia sentència i declara “la font ja 
començada a la plaça assats prop lo canto del forn de dita vila s’acabi encontinent 
ensems ab abeurador en aquella contigua e totes coses an aquella necessàries”. La 
segona seria la del  Portal de Manresa (ja construïda) i la de la Placeta de l’Hospital. Això 
s’acorda en Consell inicialment però posteriorment és contradit per personatges 
poderosos que volen la font davant de casa: donzell Descatllar (amb casa a la Plaça), 
Francesc Oromir, qui s’hostatjava al cap del carrer de Sa Muntada (potser l’hostal de la 
Plaça Major entre Alt Pedregar i Baixa de l’Esglèsia) i Pere Colomer, veí del carrer d’En 
Botet (Manresa).
Al mitjans de segle XVI es construeix un porxo destinat a mercat. Per la seva edificació és 
necessari l’enderroc de diverses taules destinades a la venda de carn que ocupen la plaça 
i es designa una comissió de quatre persones encarregades de comprar-les al preu que 
avaluïn els perits (Anales, Vol. I, p.157).
Pel que fa a la seva ubicació, segons el plànol que dibuixa Bosch i Cardellach de Sabadell 
al segle XVI, les taules “hechas como casitas” es trobarien al nord de les voltes del cos 
sortint a l’oest de la plaça mentre que el porxo es troba “en medio de la plassa mayor” 
(Anales. Vol.I, p.162). És possible que l’indret que se li destina inicialment es modifiqui en 
pocs anys a jutjar per l’entrada de juny del 1562 dels Anales (Vol. I, p.168), en la qual 
s’explica que un tal Ferrer no accepta el retorn per part del Consell d’unes taules venudes 
que ja han estat enderrocades. Algunes pedres, inclús, s’han fet servir en la reedificació 
del porxo.
El forn de puges es conserva fins al segle següent, quan el 1629 el compra el municipi a 
la família Terrés. (Anales, Vol II, p.56).
L’any 1817 l’Ajuntament de Sabadell autoritza l’existència d’altres venedors de carns a 
més dels adjudicataris de la carnisseria del Comú.
L’any 1825 es planteja la reconstrucció del porxo del mercat de la Plaça Major. Diversos 
expedients conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell donen constància del procediment. 
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Aquest cobert, però, havia estat enderrocat durant la permanència de les tropes 
constitucionals a la ciutat, que (...) bajo pretesto de fortificarse derrivaron el Portico que 
habia en dicho local (...) quedando por esta razon el Ayuntamiento privado de sus 
ingresos pues que no pudiendo tener reunidos en un punto fixo a los vendedores y 
traficantes particularmente en las distintas epocas del año y en los dias de mercado, se 
substraen de la vigilancia de esta Corporación municipal con perjuicio de la salud publica 
con respecto a la salubridad de comestibles, que los venden furtivamente. Per tot això, 
Vilarrúbias sol·licita permís per poder reedificar el porxo, que segons diuen els perits, 
tindrà un cost de 6.000 reals d’ardits.
Finalment, s’estableixen les condicions de reedificació del porxo, que es conserven tant en 
esborrany redactat en català com en definitiu en castellà (AMH1, 1825/0003). 
El porxo es construeix tal com es descriu però només una trentena d’anys més tard s’ha 
d’enderrocar de nou pel seu estat precari.
Potser en la seva degradació varen influir els fets de l’any 1842, quan es va produir una 
revolta a Sabadell contra el servei militar forçós instaurat amb la primera guerra carlina 
(Revolta de les Quintes) i bona part de les tropes de Govern, per defensar-se del poble 
que s’havia aixecat contra el sorteig realitzat el dia 6 de juliol, es va acollir i fortificar a 
l’Hostal de la Vila, on foren assetjats durant dos dies, mig enderrocant l’edifici, fins que 
van cedir.
Aquest hostal i el mercat, eren propers, tal com ho descriu Antoni Vives l’any 1852 referint-
se al segon con su porche noroeste frente al hostal e inmediato horno de la villa. (Antoni 
Vives, Panorama fotográfico de Sabadell, 1881). L’hostal segueix dempeus l’any 1851 
doncs es contracta una assegurança contra incendis pel “mesón” o hostal principal, que 
consta de dos pisos fets amb pedra i fusta. (AMH 2, 1851/0004) tot i que s’acaba 
enderrocant el 1857.
Un any abans s’aterra el porxo del mercat tal com consta a un expedient de l’Arxiu Històric 
de Sabadell segons el qual, el febrer d’aquest any (1856), els veïns demanen el seu 
enderroc per trobar-se en estat de runa, motiu que provoca una inspecció per part de 
l’arquitecte municipal Josep Oriol Bernadet que conclou que efectivament les parets tenen 
poc gruix i presenten esquerdes i que les jàsseres estan podrides i que per tant s’ha de 
reedificar doncs és un paraje donde se reune la mayor parte de la gente principalmente en 
los días de Ferias, Mercados y días festivos y mas en los de lluvia (AMH 3, 1856/0002). 
L’abril del mateix any el president de la Diputació Provincial de Barcelona s’adreça a 
l’Ajuntament de Sabadell demanant l’expedient de l’enderroc del porxo i de la reparació de 
la font i expressa la seva sorpresa per no haver estat informat.
Al solar resultant, entre els anys 1857 i 1858, s’hi pensà fer una casa del Comú, que va 
planejar Josep Oriol Bernadet  i es va arribar a posar la primera pedra el 26 desembre 
1858 tot i que no el projecte no va prosperar.
L’any 1865 l’arquitecte provincial Francisco Daniel Moliné presenta el Proyecto de 
ensanche y mejora de Sabadell en el qual la Plaça Major es descriu amb una amplada de 
38 metres amb quatre costats molt irregulars.
L’any 1869 es presenta el projecte per un nou mercat per carn i peix (AMH 7, 1869/0005) . 
A l’Arxiu Històric de Sabadell es conserva l’expedient, a càrrec de l’arquitecte Josep Maria 
Obradors (AMH 9, 1872/0024), en el qual la plaça és anomenada de la Constitución. Es 
descriu el nucli antic format pels carrers Manresa, Pl.Major, de la Rosa, Sant Roc, 
Pedregar, Burriana, Nueva i Junco, que són irregulars i s’explica que al plànol de l’any 
1863 (reforma de Daniel Moliné) es projectava una gran via de 20 metres d’ample que 
partiria de la Rambla finalitzant a la Carretera de Manresa que no es pot dur a terme 
íntegrament, donat el que costarien les indemnitzacions
L’any 1877 es forma una comissió especial per reprendre la idea de l’obertura d’una Gran 
Via entre la Rambla i la Plaça Major (AMH 12 1877/0027) i el 31 de juliol presenten el 
projecte, la memòria i els plànols de l’arquitecte José Artigas y Ramoneda , exposant que 
es proposa lliurar el centre de “el estrecho recinto que cual angustioso anillo de hierro la 
aprisiona” mitjançant la rectificació dels carrers Alt del Pedregar, Plaça Major i Palanca.
El 20 de desembre de 1879 l’alcalde Pablo Montllor Juncá sol·licita a la Secció de Foment 
de Construccions Civils de la Diputació que es desestimin les impugnacions i es declari el 
projecte d’utilitat pública. 
Encara que sense l’aprovació del projecte, el mateix 1879 s’enderroca el cos sortint de 
l’oest de la Plaça Major mitjançant un acord d’expropiació voluntària entre la Comissió 
d’eixample i els propietaris: Felix Mornau de Amat (Francisco Perez Mornau afegit en llapis 
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al document) que és propietari de la major de les finques la cessa per 32.500 pessetes i 
José Formosa Riera, del número 19, per 18.250 pessetes. (AMH 13, 1879/0006).
Caldrà esperar a l’any 1891, quan s’expropia la casa de Francesc Renom, anomenada 
Can Quaranta, que termenava amb la Plaça i el carrer Nou i no serà fins el 1912 que 
s’obre finalment des de la Plaça Major fins a Burriana.
Reprenent la construcció del mercat, l’any 1880 s’enderroca el número 1 de la Plaça Major 
i també el número 2 del carrer Alt del Pedregar (veure informació al carrer corresponent) 
per destinar l’espai a la carnisseria pública i finalment, el 14 d’abril del mateix any, 
s’aprova el projecte però només s’acaba executant el cos del mercat situat al nord, ja que 
no s’enderroquen les cases compreses entre la Plaça Major i el carrer d’en Salvany.
La subhasta de les obres es fa sobre projecte de Miguel Pascual Tintorer per un preu total 
de 11.351,77 pessetes i la primera, el 26 de maig queda deserta.
Finalment el 1928 s’aprova el pla urbanístic de Renom i Manich que implica la desaparició 
del Pedregar i en conseqüència també del mercat.
Les dues illes de cases del Pedregar, situades al sud del mercat i separades entre elles 
pel carrer Salvany, es comencen a enderrocar l’any 1948 acabant les obres el 1950 
moment a partir del qual desapareix la històrica Plaça Major per esdevenir Passeig.
La obertura definitiva d’una via que creua la ciutat de nord a sud es produeix l’any 1960 
amb l’enderroc de les antigues cases del carrer Manresa i la rectificació de les alineacions 
de les façanes, que s’endarrereixen convertint-lo en un passeig.
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Observacions Al Passeig de la Plaça Major s’han realitzat diferents intervencions arqueològiques de 
manera puntual motivades per diferents obres públiques, com la instal·lació de la xarxa 
telefònica, renovació de la pavimentació i finalment per l’adequació de l’espai per instal·lar 
provisionalment el mercat central de Sabadell.
La primera intervenció que es va realitzar va consistir en una inspecció dels treballs 
d’instal·lació d’una línia telefònica que va realitzar R. Subirana . 
Al 1982-3 es va dur a terme una excavació arqueològica, sota direcció arqueològica d’A. 
Roig, on es va documentar un repartidor d’aigües i diverses conduccions del segles XVII i 
XVIII. Malauradament no s’ha localitzat cap informe o memòria de la intervenció. 
Durant el mes de maig de 1998, M. Campo va dirigir les tasques arqueològiques dins del 
marc dels treballs de seguiment associats al Pla del Centre. En aquestes intervencions es 
van localitzar sis estructures: dos soterranis, un que es va documentar a l’espai central del 
passeig, al costat est i que podria formar part de les antigues carnisseries o bé de 
l’habitatge núm. 2 del Pedregar Alt i el segon que es va localitzar a l’extrem nord-oest del 
passeig i que estava format per una habitació rectangular subterrània amb una estructura 
circular al costat est. També es va registrar una canalització de terrissa prop del carrer de 
la Rosa, una gruta situada a la part alta del passeig a l’oest, un desguàs situat molt a prop 
del carrer Mestres Rius i una claveguera situada a la part alta del passeig a l’oest.
Durant l’any 2001, una intervenció al Passeig de la Plaça Major número 16-18, cantonada 
amb el carrer de la Borriana número 30-32, va posar al descobert restes de diferents 
cronologies. Es va localitzar una sitja d’època baix medieval que podria correspondre a un 
graner d’un habitatge d’aquesta cronologia. D’època moderna es van documentar dos 
arcs de punt rodó, un àmbit semisoterrat compartimentat per envans de rajols, una gruta i 
un retall circular amb forat de pal central. Aquesta última estructura respondria a un vogi, 
l’espai per on circula un animal de tir per moure un trull. Finalment es va documentar un 
habitatge, un pati descobert, canalitzacions per a l’evacuació d’aigües, segurament d’una 
casa particular d’època contemporània. També es va registrar un pou, tres fosses 
sèptiques, un mur mitger, un pou mort, tres retalls i una comuna.
L’any 2004 es va realitzar al Passeig de la Plaça Major va ser la més important, ja que va 
obrir en extensió una amplia zona i va ser motivada per la realització del estudi d’impacte 
que les obres del perllongament de la línia dels FGC a Sabadell. Aquesta excavació la va 
executar la empresa CODEX sota direcció d’A. Fernández.  
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Es van excavar dues zones a la part central del Passeig de la Plaça Major. Eren àmbits 
amb un total d’uns 537m² que no es varen poder unificar ja que s’havia de deixar un pas 
de vianants al mig. La part nord es va denominar sector 1 i la del sud sector 2. Es van 
exhumar un total de 73 estructures, 42 al sector 1 i 31 al sector 2. En la majoria dels 
casos corresponien a serveis, clavegueres, canonades, alguna de les quals encara estava 
en ús, i retalls relacionats amb la urbanització del Passeig de la Plaça Major.
Les estructures històriques que es van documentar van confirmar la ocupació del territori 
des del segle XIII fins els nostres dies.
D’època Medieval es va documentar quatre sitges amortitzades al segle XIII, cinc 
amortitzades en el segle XIV i dues amortitzades en la segona meitat del segle XV. Es 
van documentar sitges d’aquestes cronologies tant en el sector 1 com en el sector 2, 
d’excavació.
Durant l’època Moderna la pròpia evolució de la ciutat no va permetre la conservació de 
moltes restes d’aquesta època, en documentar unes tretze estructures d’època moderna: 
nou datades al segle XVII i quatre al segle XVIII. L’element més destacat va ser una 
habitació soterrada, localitzada en la meitat sud est del sector 2. Es tractava d’un hàbitat 
de planta quadrada, construït durant la segona meitat del segle XVII amb una reforma 
important a finals del segle XVIII o començament del segle XIX, i que es va amortitzar 
durant la segona meitat del segle XIX, possiblement relacionat amb la construcció de les 
carnisseries en aquest punt del Passeig de la Plaça Major.
Un altre element a destacar d’aquest període foren les galeries subterrànies, excavades 
en el subsòl de les edificacions i que es varen identificar com a fresqueres. Se’n varen 
localitzar quatre, dues al sector 1 i dues al sector 2. Aquestes estructures es van situar 
cronològicament al segle XVII pel seu moment constructiu amb una perduració fins a la 
segona meitat del segle XIX. Aquestes galeries serien un element més de les cases, que 
servís com a lloc on mantenir els aliments frescos. 
En època contemporània es van discriminar les estructures amortitzades en el segle XIX i 
les amortitzades l’any 1948. Es va comprovar que en la part sud les d’edificacions van 
estar en peu fins l’enderroc de l’any 1948, mentre que en la banda nord les construccions 
documentades es van amortitzar durant la segona meitat del segle XIX. El bastiment de 
les carnisseries, (es varen identificar tres fonamentacions), va comportar l’enderroc de les 
edificacions que es trobaven en aquest punt de les illes de l’Alt Pedregar.
Es van documentar cinc edificacions, només es van poder identificar les habitacions 
soterrades, associades a les antigues cases que hi havia en les illes de vivendes que 
ocupaven aquesta zona abans de la urbanització actual.
Finalment, es van identificar més de vint-i-dues estructures datades en època 
contemporània, dipòsits, clavegueres i set soterranis. D’aquestes construccions 
soterrades, una va situar-se a la segona meitat del segle XVII i l’altra es va datar al segle 
XVIII . 
Una altre de les intervencions importants en el Passeig va ser la realitzada durant els anys 
2008-2009-2010 motivada per les obres de la futura Estació Plaça Major, dins del projecte 
constructiu de Perllongament de la Línia dels FGC a Sabadell. Aquesta intervenció 
s’estenia fins el passeig de Manresa. Aquesta intervenció va permetre la documentació 
d’un gran nombre d’estructures arqueològiques, unes 1037, entre les quals hi havia 513 
estructures positives amb uns 110 murs, 61 sitges i cubetes amb una funció primària 
d’emmagatzemament d’excedents agrícoles i 162 retalls irregulars que no tenien cap 
funció determinada. Es va poder establir una evolució històrica d’aquesta part de la ciutat, 
des dels primers moments de formació, a l’època alt medieval, fins el moment actual. La 
primera fase que es situa en època Alt Medieval estava representada per un seguit 
d’estructures negatives, sitges, que vindran a completar la visió d’un petit assentament de 
caire agrícola, on una comunitat s’estableix al voltant d’un edifici religiós i conrea els 
camps de la plana. Tan sols s’hi van registrar unes 11 estructures excavades al sòl amb la 
funció de sitja i 2 retalls indeterminats que podrien pertànyer a algun element més 
complex, però que amb la informació que es té no es pot establir una interpretació clara. 
La ubicació d’aquestes sitges alt medievals era a la zona del Passeig Manresa, només 
una d’elles es va trobar al Passeig de la Plaça Major. 
La segona fase s’ubica en l’època Baix Medieval, moment en el qual la vila de Sabadell 
està plenament estructurada. D’aquesta època, es van localitzar unes 13 sitges 
excavades que estaven situades al centre i a la part sud del jaciment. El perquè de 
l’absència de sitges i altres elements a la part nord del jaciment cal buscar-lo amb la 
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funció d’aquest espai. Des d’inicis aquest indret va estar destinat a ser la plaça de mercat 
de la vila, per aquesta raó l’ús d’un espai públic va ser incompatible amb la ubicació de 
retalls per emmagatzemar l’excedent agrari, encara que fos comunal. En canvi, sí que es 
van localitzar construccions en el jaciment del Passeig Manresa, però, malgrat la seva 
presència no es va poder precisar a quina mena d’edificació correspondrien, tan sols es 
van exhumar dos murs amb força entitat, que anaven en sentit transversal al carrer, i un 
fragment de paret situat en l’extrem més al nord del jaciment. A més, es van detectar dos 
estructures negatives amb una part construïda amb pedres i un conjunt composat per 
retalls i estructures positives. Tots eren elements relacionats amb la conservació 
d’aliments o bé amb la seva manufactura. Aquestes estructures reforçarien la idea que la 
zona estava habitada i que es començava a edificar al llarg d’una via de sortida de la vila 
medieval, com podia ser la porta de Manresa situat a pocs metres.
La tercera fase, situada cronològicament en l’època moderna, es van documentar 
diverses estructures relacionades amb el creixement demogràfic. La presència d’elements 
associats a vivendes (parets, pous i clavegueres) que havia a la Plaça Major ens 
mostraven diferents àmbits que s’associarien a les diferents cases que, fins a principis de 
segle XIX, ocupaven aquesta part del centre de la ciutat. Per aquest motiu les estructures 
que es van detectar a la plaça eren elements que estaven soterrats o semienterrats. En 
total es varen poder determinar uns 5 àmbits diferents, dels quals cal destacar el soterrani 
que es va ubicar a l’àmbit I, el qual semblaria indicar un ús de caire industrial. Indicaríem 
de la mateixa manera l’àmbit IV, on es va localitzar un cup per l’emmagatzematge de vi o 
oli. Tanmateix, en les diferents intervencions arqueològiques realitzades a la plaça es van 
descobrir la major part de galeries subterrànies de tot el jaciment. Unes 9, de les 14 
documentades, van localitzar-se en aquesta part de l’excavació. Al marge de les galeries 
subterrànies, a les excavacions del Passeig de la Plaça Major es van localitzar diverses 
estructures negatives que havien estat realitzades amb l’objectiu de conservació 
d’aliment. Les sitges d’època moderna seran les darreres negatives amb aquesta finalitat 
que s’hi van documentar. En total es van registrar unes nou sitges, datades entre els 
segles XVI i XVII. També es van localitzar tres pous de captació d’aigua i canalitzacions 
d’aigua que ens mostrarien la contínua ampliació dels punts públics d’abastaments 
d’aigua, donat el continu augment de població i de l’inici de demanda privada d’aigua per 
a usos que no eren de boca o de regadiu. 
Per últim, es van documentar totes les edificacions i cadascun dels serveis que formaven 
part de la ciutat de Sabadell abans de la darrera fase d'urbanització d'època 
contemporània. Es tractava de les cases de l’illa de vivendes situades entre els carrers 
d’Alt del Pedregar, Baixa de l’Església, Salvany i Travessia de l’Església, com les 
edificacions del que va ser la construcció més rellevant que hi havia a la plaça a finals de 
segle XIX i inicis del segle XX: el mercat de la vila. De les cases només es van poder 
documentar aquells elements que estaven enterrats, o bé que van quedar per sota del 
nivell d’enderroc que es va realitzar l’any 1948, amb motiu de l’arranjament de la Plaça 
Major de Sabadell i que suposaria la demolició de diverses illes de cases i la desaparició 
dels esmentats carrers. Pel que fa als edificis vinculats al mercat, es varen registrar dues 
construccions, per un cantó l’immoble de principis de segle XIX del qual només restaven 
dos murs i, per un altre, les carnisseries que es van erigir a mitjans de segle XIX. Tant les 
restes de les cases com les de les carnisseries coincidien amb els planells de l’època i es 
podia anar identificant les diferents edificacions amb les seves representacions dins el 
planells de Sabadell.
La darrera intervenció al Passeig de la Plaça Major va tenir lloc el 2015 i es va centrar en 
la pavimentació del tram d’aquest passeig i el carrer Mestre Rius. Aquesta no va 
proporcionar cap resultat arqueològic donat el poc impacte de les obres en el subsòl.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC

Passeig de la Plaça Major. Desembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria

Passeig de la Plaça Major. Desembre 1988 Passeig de la Plaça Major
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425685,0
y = 4599787,3

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Racó del Campanar

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context El potencial arqueològic del centre històric de la ciutat, d'origen medieval, està plenament 
confirmat. Un aspecte  important a considerar és el fet que determinades troballes de 
patrimoni immoble que han estat consolidades i conservades en el seu lloc original són, a 
més a més, visitables. Totes les llicències d'enderroc i de nova construcció queden 
condicionades a l'estudi arqueològic sistemàtic i preventiu, tant dels volums construïts com 
del subsòl, donat que, al centre, encara es conserven alguns edificis o estructures d'origen 
medieval o d'època moderna, que caldria documentar exhaustivament abans de qualsevol 
actuació. L'espai protegit del centre històric depassa la delimitació clàssica del perímetre 
emmurallat, després que s'ha constatat l'interès arqueològic del creixement de la vila fora 
muralles (preindustrial, segles XV-XVIII i industrial, segle XIX).

Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Racó del campanar

 

Estat conservació Regular;  S'ha procedit al desmuntatge de part de les estructures afectades per les obres

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.05 Racó del Campanar.

Nº reg/cat. AEA.049.003

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de la ciutat de Sabadell des de la seva formació

Restes de l'estructures que conformen la població de sabadell

Entorn de protecció Carrer Raco del campanar i solars
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Informació històrica El campanar de Sant Fèlix, d'estil barroc i planta octogonal, va ser construït al segle XVIII 
seguint el projecte de Joan Garrido, que era l'arquitecte del bisbat i de la Reial Audiència 
de Barcelona. Els murs, d'una gruixària considerable, van ser obrats amb còdols del Ripoll 
lligats amb morter de calç i sorra, i als tres primers cossos el parament exterior es va fer 
amb carreus de conglomerat de la pedrera de Sant Oleguer. Al pis de les campanes, fins 
a la barana del terrat, el revestiment és d'obra cuita. El campanar té tres cossos 
diferenciats que corresponen a les diverses funcions que acollia. El primer cos del 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En l’any 1986 en el decurs de les obres de la reestructuració que l'Ajuntament va realitzar 
per tal de canviar l'antiga "Plaza de los Caídos" es van realitzar excavacions per tal de 
posar al descobert les estructures de les antigues construccions que allà hi havia hagut al 
s. XVIII - XIX. Es va recuperar material d'enderroc d'obra i el material de dins les cases: 
vidres, rajols, metall i accidentalment algun material romà reaprofitat. Es va documentar 
un antic safareig a tocar de l’ajuntament i una galeria soterrània (s.XVII) que sortia de 
l’antiga casa Manent i quedava tallada pels fonaments del campanar. 
L’any 2014 es va realitzar una altra intervenció a la zona amb motiu de les obres de 
reurbanització de la placeta del Racó del Campanar, dins del projecte Urbanització del 
Passeig de la Plaça Major i entorns (Fase 2, sector 1).  Durant la intervenció es va posar 
al descobert més restes que las localitzades en la intervenció de l’any 1985-86. A més a 
més del basament en forma de creu del monument  “Por lo caidos” que es va establir en 
el carrer l’any 1943, desprès d’haver enderrocat un seguit de finques en els any 40, es 
van localitzar tres dipòsits relacionats amb la finca número 2 del carrer,  una galeria 
soterrània de la finca número 3, i un altre o possible pou relacionat amb la finca número 
17 del carrer de l’Església. Aquestes restes es situen en època moderna i contemporània , 
entre el segle XVII-XX. Sembla ser que un dels dipòsit localitzats hauria funcionat com un 
cup de vi.

Bibliografia XANDRI, M. (2012) “El monument als caiguts erigit pel franquisme a Sabadell” a revista 
Arrahona, núm. 33 (4 art època), pp. 198-215. Sabadell

campanar era la capella del Roser, oberta a l'església gòtica, que després de l'incendi de 
la Setmana Tràgica es va haver de reforçar amb la construcció d'uns arcs modernistes i va 
desaparèixer com a capella. Per sobre hi ha el segon cos, el comunidor, amb finestres als 
quatre vents des d'on el capellà conjurava les tempestes i les malvestats. Al tercer cos, 
damunt del comunidor, hi ha la cambra del rellotge. L'actual rellotge és de 1903 i fou 
construït a França, a la casa de Paul Odobey, de Morez du Jura. Una coberta d'obra per 
protegir-ne la maquinària, el separa del pis de les campanes, al qual s'accedeix per una 
escala de cargol. Hi ha dues campanes litúrgiques i una de les hores. Avui, un rellotge 
electrònic programable és l'encarregat de fer-les sonar. Al terrat hi ha una torreta de ferro 
que sosté les dues campanes del quarts i l'àngel-penell, que es gira cap on bufa el vent.

Actuacions finca FLORENSA, F.X. (2015) Memòria de la intervenció arqueològica al Racó del Campanar 
(Sabadell, Vallès Occidental) 2014. Servei d’Arqueologia de Catalunya. Text inèdti.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Racó del Campanar. Desembre 1985
Juan-Muns Plans, Núria

Racó del Campanar
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425640
y = 4599834,8

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Església de Sant Feliu, Sant Salvador d'Arraona- Sant Fèlix

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça   de Sant Roc, 2

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Església de Sant Fèlix AEA.049.004.BARP

Elements Església de Sant Fèlix

Context El potencial arqueològic del centre històric de la ciutat, d'origen medieval, està plenament 
confirmat. Un aspecte  important a considerar és el fet que determinades troballes de 
patrimoni immoble que han estat consolidades i conservades en el seu lloc original són, a 
més a més, visitables. Totes les llicències d'enderroc i de nova construcció queden 
condicionades a l'estudi arqueològic sistemàtic i preventiu, tant dels volums construïts com 
del subsòl, donat que, al centre, encara es conserven alguns edificis o estructures d'origen 
medieval o d'època moderna, que caldria documentar exhaustivament abans de qualsevol 
actuació. L'espai protegit del centre històric depassa la delimitació clàssica del perímetre 
emmurallat, després que s'ha constatat l'interès arqueològic del creixement de la vila fora 
muralles (preindustrial, segles XV-XVIII i industrial, segle XIX).

Ús actual Religiós

Cronologia Època Medieval (s.XI-XV); Època Moderna (s.XVI-XVIII)

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció Església de Sant Félix i voltants

 

Estat conservació Bo 

Tipus Edifici religiós

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.049.004

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Nucli de la població antiga en època alt medieval de Sabadell

Restes associades a l'antiga església de Sant Salvador

Entorn de protecció Edifici de l'església i volants
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Informació històrica L'any 1076, en aquesta mateixa localització es trobava la capella de Sant
Salvador d'Arrahona, mentre que l'esglesia Parroquial de Sant Feliu d'Arraona (s.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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ROIG, J. (1997): “Un conjunt de ceràmica procedent de les voltes de Sant Fèlix (Sabadell, 
Vallès Occidental)” a Arraona, núm. 20.
ROIG ,A.; ROIG, J. (1997).([Les peces de descàrrega de volta de I'església de St. Felix 
(Sabadell, Vallès Occ.,Barcelona): anys 1403-1420~ La céramique médiévale en 
Méditerranée. Actes de VIe Congres de 1AIECM2, Aix-en-Provence (13-18 novembre 
1995), Narrarion Éditions, Aixen-Provence, p. 549-553.
ROIG, A. (1999) “Sabadell. El Campanar de Sant Fèlix”  Quaderns de Patrimoni, 5.. 
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X-XI) s'alçava a la riba esquerra del riu Ripoll, on s'hi troba localitzada fins l'any
1373, moment en que es trasllada a l'esglesiola de Sant Salvador. L'ampliació
gòtica es va iniciar l'any 1403, essent-ne consagrat l'altar major l'any 1420. L'any
1578 es prengué l'acord de fer una sagristia al costat nord de l'absis gòtic. L'any
1580 es decidí, segons consta en una escriptura del notaari sabadellenca Gabriel
Pons Tristany, fer un pis sobre la sagristia dedicat a casa del Consell de la Vila.
L'any 1623 s'inaugurà un nou cos de l'edifici, situat al nord de la nau gòtica,
aquest tenia forma de creu i anava paral.lel a l'esglèsia. Es va anomenar capella
del cimbori i estava dedicat a acollir tres noves capelles. Entre 1724 i 1738 es
construeix el campanar barroc de l'esglèsia de Sant Feliu. L'any en que
s'iniciaren les obres, el vicari general va donar l'autorització per poder enderrocar,
per a l'obra del campanar, la part del mur lateral de migdia de l'esglèsia, on hi
havia l'altar de Sant Joan Baptista. Aquest mateix any es col.locá la primera
pedra, i es beneiren les obres de fonamentació amb l'assistència de totes les
autoritats del moment i també de l'arquitecte de l'obra, el maestro Juan Garrido,
de Barcelona. L'any 1738 segons el cronista Bosch i Cardellach, la quantia de les
despeses i la mort d'un obrer va fer que es donés per acabada la construcció del
campanar. Posteriorment, l'any1856, es va remodelar la planta original del pis de
les campanes amb la construcció d'una estança per instal.lar-hi un nou rellotge.
Entre 1751 i 1775 es va realitzar una dearrera ampliació barroca de l'església que
va consistir en crear un edifici que integrés en un sol cos l'església gòtica i la
capella del cimbori, al temps que s'ampliava el conjunt de l'edifici cap a l'oest i
cap al sud, de manera que quedava un nou edifici de tres naus, mantenint la
capçalera gòtica i donant façana al c. de Gràcia. Aquest edfici es va mantenir fins
l'any 1909, durant els esdeveniments de la setmana tràgica un incendi va
provocar la pràctica destrucció de l'esglèsia.
El 1910, poc després dels cruents aconteixements, les obres de reconstrucció del
temple foren confiades per la recent creada Junta Constructora, als arquitectes
Enric Sagnier i Jeroni Martorell i al contractista Josep Banyeres, al cap de poc de
començades les obres, es varen aturar davant les dificultats que sorgien, tant per
problemes tècnics com per manca de diners. Poc després les obres foren
represes, de manera que l'any 1912 ja s'estava treballant tant en la consolidació
del campanar com en la construcció de la nova esglèsia. 1914 es varen portar a
terme les obres de consolidació del campanar. l'arquitecte municipal Josep
Renom Costa va informar de la necessitat de reforçar l'obra del campanar, ja que
l'enderroc dels últim arcs de la nau gòtica afeblien l'estabilitat de la torre.
Cap al 1914 es comença la construcció d'una nova esglèsia, de factura
neogòtica, amb una orientació diferent a l'anterior. Antigament l'esglesia tenia
orientació est-oest, com totes les esglesies medievals la capçalera estava
orientada cap a l'est. Peró per problemes d'espai, es canviarà la orinetació de la
nova esglesia, donant-li així l'orinetació nord-sud, de manera que la façana
principal passa a estar a la plaça Sant Roc (abans estava al carrer de Gràcia); i
l'àbsis de l'antiga església es converteix en capella lateral de l'actual església,
actual capella del Santíssim. L'obra restà inacabada fins després de la Guerra
Civil.

Actuacions finca RENOM V. (1920)
VILA, J.M. (1990) Memòria seguiment arqueològic de les obres d'instal·lació de la 
calefacció a l'església de Sant Fèlix: Arxiu Servei Arqueologia.
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Observacions La primera intervenció arqueològica es va dur a terme l’any 1920 per V. Renom però no 
va ser fins les obres d’instal·lació de la calefacció a diferents punts de l’interior de 
l’església, l’any 1990, que van motivar una nova excavació a càrrec de  J.M. Vila. En 
aquesta es va localitzar la fonamentació d’una de les pilastres de l’antiga nau barroca, 
també es va documentar un nivell d’incendi del 1909, un nivell de destrucció anterior i un 
nivell d’enterraments. 
Posteriorment, a l’any 1994, durant les obres de restauració del campanar, A. Roig va 
dirigir un nou seguiment arqueològic i una prospecció de les voltes de les plantes 2na, 3ra 
i 5na, planta de fonaments i volums. Durant els treballs es van documentar restes de la 
capella del Roser d’època barroca que fins el 1914 ocupava la base del campanar, així 
com els arcs modernistes projectats el 1910 per l’arquitecte J. Martorell. També es va 
recuperar una col·lecció de ceràmica sabadellenca del segle XVIII extreta de les voltes. 
En la planta baixa es van localitzar estructures de l’església romànica i gòtica.

ROIG, A. (1994) Memòria seguiment arqueològic de les obres de restauració del 
campanar a l'església de Sant Fèlix: Arxiu Servei Arqueologia

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica. BCIL

Ortofoto
GPC

Església de Sant Fèlix. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425669,02
y = 4599816,77

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Plaça del Doctor Robert; Portal de Barcelona

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  del Doctor Robert

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Aparcaments Jardinets AEA.049.005.BARP

Elements Muralla Medieval (s.XIV)

Context El potencial arqueològic del centre històric de la ciutat, d'origen medieval, està plenament 
confirmat. Un aspecte  important a considerar és el fet que determinades troballes de 
patrimoni immoble que han estat consolidades i conservades en el seu lloc original són, a 
més a més, visitables. Totes les llicències d'enderroc i de nova construcció queden 
condicionades a l'estudi arqueològic sistemàtic i preventiu, tant dels volums construïts com 
del subsòl, donat que, al centre, encara es conserven alguns edificis o estructures d'origen 
medieval o d'època moderna, que caldria documentar exhaustivament abans de qualsevol 
actuació. L'espai protegit del centre històric depassa la delimitació clàssica del perímetre 
emmurallat, després que s'ha constatat l'interès arqueològic del creixement de la vila fora 
muralles (preindustrial, segles XV-XVIII i industrial, segle XIX).

Ús actual Aparcaments

Cronologia Època Medival (s.V-s.XV); Època Moderna (s.XVI-XVIII)

 

Estat conservació Molt dolent;  Enderrocament de les estructures documentades per la construcció d'un 
aparcament soterrani

Tipus Lloc d'habitació amb estructures conservades ciutat

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.09 plaça del Doctor Robert.

Nº reg/cat. AEA.049.005

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del trasçat històric de la ciutat

Documentació del centre històric i restes de la muralla

Entorn de protecció Aparcaments Jardinet, Plaça del Doctor Robert
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Informació històrica Segons Carreras (1932)  "En l'any 1818, tractat ja l'afer, el noble senyor Antoni Cortès 
d'Andrade, Marquès de Ciutadilla i descendent de les antigues famílies dels Clasquerí i 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En motiu de la construcció d'un aparcament soterrani a la Plaça del Dr. Robert 
(popularment Els Jardinets) es van realitzar intervencions arqueològiques per tal de 
documentar les restes i estructures que, a principis de segle, ocupaven aquest indret. Tot i 
no disposar d’informe dels resultats es pot assenyalar que es van obrir tres grans zones 
(la Nord, la Centre i la Sud) amb l’objectiu de documentar diversos elements com l'antic 
carrer del Pedregar, el pou del Pedregar i, si era possible l'antiga Capella de Sant Jacint, 
a la zona Nord. A la zona Centre es tractava de posar al descobert el Casal Meca. Per 

Bibliografia Pla Molina (1865). Arxiu Històric de la Ciutat.
Pla Pasqual (1886). Arxiu Històric de la Ciutat.
BOSCH, A. (1882) Memòrias de Sabadell antiguo i su término desde el año 1789,
BOSCH  A. (1944) Memorias de Sabadell, 1787-1804.
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell.  Ajuntament de Sabadell
RECERCA (1990) Els Jardinats. Intervenció arqueològica (1988-1989). Arraona 6, pp 11-
28. Sabadell. 
SALLARÉS J. (1970) A l'ombra del campanar.  Ajuntament de Sabadell

CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell.  Ajuntament de Sabadell
SALLARÉS J. (1970) A l'ombra del campanar.  Ajuntament de Sabadell

dels Meca va donar per residència del Col·legi el seu palau del carrer Alt del Pedregar, 
edifici que és ara solar de la Plaça del Dr. Robert i havia estat, altre temps, casal de 
l'antiga família dels Marquet." (p. 293) 
"...amb l'edificació del nou col·legi escolapi sobre línia avançada van obtenir-se dues 
coses: figura de major regularitat de la Plaça de Sant Roc i més amplitud per a l'hort 
restant dels Escolapis que havia d'ésser Plaça del Dr. Robert amb el temps." (p. 342) 
"Plaça del Dr. Robert.- Aquesta plaça prengué començament del pati dels Escolapis, 
col·locat entre llur edifici més vell (el casal dels Meques) i el més nou (el que mirava a la 
Plaça del Dr. Robert). [...] En desembre de 1898, l'Ajuntament va fer la compra del casal i 
com que, per la seva vellesa, amenaçava ruïna, decidí, en maig de 1899, aterrar-lo i 
traslladar les dependències municipals que s'hi estatjaven, Quarteret de Bombers i 
Escoles. L'Ajuntament agregà, aleshores, el solar resultant al seu pati o jardí. Tot aquest 
espai va rebre, en abril de 1902, la consideració de Plaça amb el nom del Dr. Robert que 
acabava de morir aleshores, amb la glòria d'haver estat el fundador del catalanisme 
polític. La Plaça del Dr. Robert llindava a tramuntana amb les cases velles de la Travessia 
de l'Església; aquesta limitació frustrava l'efecte de la reforma urbana. L'Ajuntament, 
desitjós d'acabar-la, en 1903, va resoldre eliminar la part de carrer de la Travessia 
termenera amb la Plaça. En 17 de setembre de 1904 s'inicià l'enderroc de la casa extrema 
i cantonera amb el carrer Alt del Pedregar, i pel setembre de 1905 en caigueren quatre 
més, entre elles l'anomenat Hostal de Manresa, que fou aterrat per causa de ruïna, i 
expropiat a les darreries de l'any següent. Amb això, la Plaça del Dr. Robert prengué la 
forma i extensió actuals." (p. 394-395)
I segons Sallarés  (1970) "Indici de la densitat de relacions humanes que, d'antic, tingué 
Sabadell, és que, entrant el present segle la ciutat encara comptava cinc hostals, 
espaiosos establiments d'acollida on es podia beure, menjar, dormir, entrevistar-se, 
negociejar, dipositar carruatges i establar les cavalleries. Senzills i populars, els hostals, 
encara que admetessin gent a dispesa, més aviat eren servitud de viatgers de poca 
estaria. Sense escorcollar en els que foren primitius hostals de la vila, el que nosaltres 
recordem com a més antic fou el que se'n deia de Manresa, que es trobava situat a l'avui 
plaça del Doctor Robert, més o menys on s'alça el monument a la memòria d'uns caiguts 
en la guerra espanyola; prop seu, a tocar de la cantonada del carrer del Pedregar, existia 
un abeurador d'aigües perpètues, que era públic." (p. 46)

Actuacions finca FERNÁNDEZ I LÓPEZ, LL (1988). Els Jardinets. Intervenció arqueològica 1988. Recull de 
dades i gràfics, Sabadell, 1988
DD.AA (1989) Informe de la intervenció arqueològica a la Plaça del Dr. Robert (Sabadell, 
el Vallès Occ.) 1988-89. Informe inèdit. Servei d’Arqueolgoia de la Generalitat. 24/02/1989.
DD.AA (1994) Memòria  de la intervenció arqueològica a la Plaça del Dr. Robert (Sabadell, 
el Vallès Occ.) 1988-89. Informe inèdit. Servei d’Arqueolgoia de la Generalitat. 18/03/1994.
MIQUEL, M. (1992) Memòria científica del seguiment dels rebaixos/realitzars al Portal de 
Barcelona. Plaça del Doctor Robert. Sabadell, el Vallès Occidental. Del 12 al 19 de gener 
de 1990. Inèdit. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
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últim a la zona sud es volia delimitar el perímetre de la ciutat, el Portal de Barcelona, la 
possible muralla i la vall. 
A les dues primeres zones, però, es documentaren diferents estructures dels segles XIII-
XIX, de poca entitat. Les altres actuacions van permetre documentar un sistema defensiu 
a la part sud de la plaça, format per una muralla amb torre i fossat. En una de les zones 
de la Muralla existia  una obertura que comunica el fossat amb un pou, formant part d'un 
sistema hidràulic de captació d’aigües. Amb la intervenció es va poder establir les 
següents fases:
1.- Finals segle XIII-XIV fins segle XV: base de muralla zona oest de l'excavació, torre 
adjacent i fossat. 
2.- Segles XVI-XVII: Pou i sistema hidràulic, nivell del fossat amb terres plàstiques.  
Reparació dels murs propers al Portal de Barcelona, a partir del segle XVI. Probable 
construcció d'un cos avançat al Portal de Barcelona amb restes de murs.
3.- Segles XVIII-XIX: Reparació cos avançat al Portal de Barcelona. El portal s'enderrocà 
l'any 1873. Resta una mostra del sòl d'entrada.
 Quan a la resta de la plaça, el seguiment dels rebaixos de terres va aportar informació 
sobre: - restes de l'illa del Pedregar i pous morts. - restes d'estructures al c/ del 
Pedregar. - Font o abeurador del Pedregar. - Cavitat en forma de campana. - Acabar la 
delimitació de les estructures del Casal Meca.
Els treballs van posar en evidència que a bona part de la plaça, el sòl natural aflorava de 
seguida, la qual cosa feia pensar que els enderrocaments del 1950 i les noves 
construccions (urinaris, plantació d'arbres, etc.) haurien arrasat possibles elements 
arqueològics. 
Els treballs tenien com a objectiu primordial aconseguir elements suficients com per a 
reconstruir el plànol de Sabadell dels segles XIII, XIV, XV... (i anteriors si era possible) a 
part de recuperar tot el material que tingués un interès arqueològic. Les obres de 
l'aparcament van seguir endavant afectant a totes les restes a partir d'una resolució del 
Director General del Patrimoni Cultural en data del 23-2-89.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Aparcaments Jardinets. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, Núria
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425810
y = 4600005

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Sant Antoni M. Claret, 1
Plaça  del Doctor Robert

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vall de la muralla

Context Es tracta d'una zona dins del cas antic, propera a la zona de la muralla medieval i de 
l'antic mercat datat al segle XI.

Cronologia Època Baix Medival (s.XIII-s.XV) Època Moderna (s.XVI-XVIII); Època Contemporània 
(s.XIX-XXI)

Entorn de protecció Carrer Sant Antoni Maria Claret/Plaça Doctor Robert. Totes les llicències d'enderroc i de 
nova construcció queden condicionades a l'estudi arqueològic sistemàtic i preventiu, tant 
dels volums construïts com del subsòl, donat que, al centre, encara es conserven alguns 
edificis o estructures d'origen medieval o d'època moderna, que caldria documentar 
exhaustivament abans de qualsevol actuació. L'espai protegit del centre històric depassa 
la delimitació clàssica del perímetre emmurallat, després que s'ha constatat l'interès 
arqueològic del creixement de la vila fora muralles (preindustrial, segles XV-XVIII i 
industrial, segle XIX).

 

Estat conservació Dolent;  Un cop documentat es va procedir al seu desmuntatge

Tipus Lloc d'habitació / Fortificació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.09 plaça del Doctor Robert i 
AM.10.46 carrer de Sant Antoni 
Maria Claret.

Nº reg/cat. AEA.049.006

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes del fossat de la muralla del segle XIV,

Entorn de protecció Carrer Sant Antoni Maria Claret-Plaça Doctor Robert, La Rambla 1-3
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Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En aquesta intervenció es va dur a terme sondejos amb màquines i seguiment de 
màquines. Es a localitzar part del sistema defensiu de la ciutat medieval i moderna, en 
concret el fossat. No es va poder excavar en tota la seva extensió (en aquesta zona la Vall 
presentaria una amplada de 6 m), tan sols es va documentar una llargada màxima de 4,5 
m i una fondària de 2 m. En el seu interior es van identificar tres nivells d’amortització amb 
una cronologia que anava del s.XV-XIX.

Actuacions finca MEMÒRIA (1996) Departament de Cultura. Ajuntament de Sabadell. 2. Excavacions 
arqueològiques realitzades a la ciutat 1994 . Prospecció arqueològica al carrer de Sant 
Antoni Maria Claret. Sabadell. Febrer.
VILA, G. (1995) Memòria de les prospeccions realitzades al carrer St. Antoni Maria Claret 
(Pl. Dr Robert cantonada carrer Sant Antoni Maria Claret) (Sabadell, Vallès Occ.). 26 al 30 
de setembre , 1994. Inèdit. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

C. St. Antoni M. Claret- Plaça Doctor Robert
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C. St. Antoni M. Claret- Plaça Doctor Robert
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425832
y = 4600019

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer   Sant Antoni Maria Claret

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Creixement del nucli històric medieval fora de muralles
Cronologia Època moderna (s.XVI-XVIII); Època contemporània (S.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer de Sant Antoni Maria Claret

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació/edifici públic

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.46 carrer de Sant Antoni 
Maria Claret.

Nº reg/cat. AEA.049.007

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna

Entorn de protecció Carrer de Sant Antoni Maria Claret
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Observacions Intervenció motivada per la urbanització del carrer Sant Antoni Maria Claret. Va permetre 
documentar tres grutes, una canalització i part d’uns safareigs comunitaris. No es va 
poder determinar amb exactitud la cronologia, però sembla ser que es situarien entre els 
segles XVI-XVII i que algunes d’aquestes estructures haurien estat en ús fins el segle XX.

Actuacions finca CARLÚS, X. (1997) Informe provisional sobre l’actuació arqueològica duta a terme en els 
àmbits afectats per la urbanització dels carrers del centre de Sabadell: Narcís Giralt, Santa 
Antoni Maria Claret, Pedrega i de les Tres Creus. Campanya 1997. Informe entregat al 
Museu d’Història de Sabadell, juliol 1997
INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL(1997) Seguiment arqueològic de les obres del 
centre. Número 2, setembre/desembre de 1997. Organisme Autònom Municipal dels 
Museus Municipals de Sabadell
SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999) Elaboració d’un estudi científic del seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999) Treball de col·laboració científica en 
l’exposició. Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425703.00
y = 4599848.75

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Sant Antoni Maria Claret, 10-14

Carrer  

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Casa Duran, muralla

Context Carrer format al segle XIII, en allargar-se la vila cap a migdia, com a carrer d'en Sa Joura, 
per Jaume Sa Joura, un dels primers propietaris que hi bastí casa. La construcció de la 
casa Duran, a finals del segle XVI, per iniciativa de Feliu Duran, amb façana al Pedregar, 
donava un toc senyorial al carrer i avui constitueix un dels edificis nobles més antics de la 
ciutat. Del carrer del Pedregar sortia el camí que anava a l'horta del Pedregar, 
documentada des del segle XIV, que modernament és coneguda com a horta d'en Romau 
i es troba al peu de Torre-romeu.
Es troba a dins del recinte emmurallat i a prop del pany de la muralla medieval

Cronologia Època Baixmedieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània 
(s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer Pedregar i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocament parcial

Tipus Lloc d'habitació/Obra pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.33 carrer del Pedregar.

Nº reg/cat. AEA.049.008

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Fossat de la muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer Pedregar i solars adjacents
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Informació històrica Carrer format al segle XIII, en allargar-se la vila cap a migdia, com a carrer d'en Sa Joura, 
per Jaume Sa Joura, un dels primers propietaris que hi bastí casa. La construcció de la 
casa Duran, a finals del segle XVI, per iniciativa de Feliu Duran, amb façana al Pedregar, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La intervenció arqueològica efectuada l’any 1997 amb motiu de la urbanització dels 
carrers del centre històric va permetre documentar una canalització d’aigua construïda 
amb tubs de ceràmica, una gruta d’època moderna, un mur indeterminat adossat a la 
casa Duran del segle XVI. També es va localitzar els fonaments d’una antiga casa datada 
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donava un toc senyorial al carrer i avui constitueix un dels edificis nobles més antics de la 
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al segle XIX. Cal destacar la troballa d’una possible secció del fossat de la muralla de la 
ciutat medieval i moderna. Per últim, es va documentar la part baixa de la façana de la 
casa Duran.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Elements Casa Duran; muralla medieval

Context La construcció de la casa Duran, a finals del segle XVI, per iniciativa de Feliu Duran, amb 
façana al Pedregar, donava un toc senyorial al carrer i avui constitueix un dels edificis 
nobles més antics de la ciutat. Es va construir entre els anys 1578 i 1606, amb les 
característiques pròpies d’una casa senyorial i, a la vegada, de producció agrícola. Se’n 
conserven els cellers, els cups i les restes d’una fabrica de sabó a la planta baixa i el saló 
principal i les cambres de la planta noble.ba a dins del recinte emmurallat i a prop del pany 
de la muralla medieval

Ús actual Edifici municipal

Cronologia Època Baix Medieval (s.XIII-XV); Època Moderna (s.XV-XVIII); Època Contemporania 
(s.XVIII-XXI)

Ús original/altres Habitatge, Industria de Sabons

Entorn de protecció Casa Duran

 

Estat conservació Bo;  Algunes de les restes arqueològiques han estat enderrocades amb control

Tipus Lloc d'habitació/Lloc o centre de producció i explotació/Muralla

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
 (BAMAS). BCIN: 177-MH-ZA

BIC: RI-51-0001261. IPAC: 192. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics ARR.01.EA Casa 
Duran.

Nº reg/cat. AEA.049.009

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
 (BAMAS). BCIN: 177-MH-ZA

BIC: RI-51-0001261
IPAC: 192

Nº reg/cat. 177-MH-ZA

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Muralla medieval

Carscterístiques de la casa medieval i moderna

Entorn de protecció Casa Duran

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Casa Duran AEA.049.009.BARP

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica Masia construïda entre 1578 i 1606 segons dues llindes existents a la casa, una al portal 
del jardí i l'altra en un dels balcons, damunt la porta exterior. A la llinda de la porta de la 
planta noble consta el nom del promotor i propietari, Feliu Duran, i la data de 1593. Durant 
aquesta època els Duran basaven la seva economia en l'activitat tèxtil i agrícola, amb una 
extensa horta que envoltava la casa. Sembla força probable que l'any 1585 la masia 
estigués acabada, donat que en aquest any, segons un document que ha arribat fins a 
nosaltres, s'hi reuní, en el seu ampli saló, el Consell de la Vila amb un Comissionat de la 
Reial Audiència. Per tant, sembla força possible pensar que les dates de 1593 i 1606 fan 
referència a obres d'ampliació o d'embelliment de la masia. Una altra intervenció a la casa 
dels Duran té lloc en el segle XVIII a mans d'en Josep Duran, d'ofici apotecari. Aquest 
s'encarregà de l'embelliment de la casa, introduint elements de gust barroc. Un altre 
personatge a destacar fou Anton Duran, el qual visque a cavall entre el s. XVIII i el XIX, 
aquest fou batlle de la ciutat i precursor del tèxtil. L'any 1957 l'Ajuntament anuncià un 
plebiscit públic per a decidir si s'enderrocava o no la Casa Duran, donat que es 
considerava com un destorb per a l'urbanisme de la citutat. El resultat d'aquest fou el 
decret, el 20 de juny de 1958, de la Casa Duran com a Monument Històric i Artistic.
Quan Feliu Duran inicia la construcció de l'actual Casa Duran del Pedregar, el 1578, 
Sabadell encara estava envoltada per les muralles medievals del segle XIV, tot i que de 
forma progressiva ja havien perdut bona part de les funcions defensives originals. Va ser a 
tocar d'un tram de la muralla medieval, del fossar i del portal de Granollers, que es va 
construir la Casa Duran del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Observacions Intervencions arqueològiques Casa Duran
Intervenció any 1995. Es realitzaren una sèrie de sondejos arqueològics al pati de la Casa 
Duran amb l'objectiu de localitzar i documentar la muralla i el fossat de la vila medieval de 
Sabadell. S'obren dues rases (sector 1 i sector 2) que començaven a la base de la paret 
actual de la casa i acabaven a l'extrem del pati, a tocar del mur exterior. A la practicada al  
sector 1, situat a la banda nord del pati, es va localitzar un pou de planta circular construït 
amb pedra i morter, i dos basaments de murs pràcticament paral·lels, un de 60 cm 
d'ample i l'altre de 40 cm, ambdós construïts amb pedra i morter. En aquest punt es va 
poder confirmar la hipòtesi que el mur actual de la casa havia aprofitat la muralla. Els 
materials recuperats en aquest sector se situen entre els segles XIV i el XIX.
Al sector 2, situat al sud del pati, es va localitzar un tram de muralla, més concretament un 
mur de reforç d'aquesta, situat a la base del mur est actual de la casa. Relacionades amb 
el mur es localitzà una estructura de sobreeixidor i una estructura de desguàs. En la 
secció est-oest de la rasa fou possible aïllar els diferents abocaments que s'efectuaren a 
partir del segle XVI (i sobretot al llarg dels segles XVII i XVIII) per tal de reomplir el fossat i 
anivellar-lo, així com la seva base. Els materials recuperats en aquest sector se situen 
cronològicament entre els segles XIV i XVIII.
Intervenció anys 2002-2003.  Aquesta intervenció responia a la necessitat d’estudiar la 
construcció per tal d’engegar  el "Projecte museogràfic de la Casa Duran", executat pel 
Museu d'Història de Sabadell. Aquesta intervenció es va basar en l'excavació 
arqueològica de la sala on estaven situats els dipòsits i cinc sondejos en diversos àmbits 
de la casa i, per altra banda, també es va dur a terme un estudi dels paraments de l'edifici 
per complementar l'estudi arqueològic amb l'estudi històric.
La casa Duran presenta un tipus típic de casa senyorial, amb trets constructius i 
funcionals que recorden l'estructura de la masia clàssica. Presenta una planta 
quadrangular amb una coberta a quatre vessants i una llanterna al mig del teulat que 
serveix per il·luminar l'interior, característica de l'època renaixentista. La façana principal 
està orientada al sud i l'edifici, seguint l'esquema de casa gòtica, consta de: planta baixa, 
pis i golfes, amb una gran entrada que comunica amb les plantes superiors a través d'una 
escala a cel obert. Hi ha un cos lateral adossat a llevant de planta baixa i primer pis.
A la planta baixa s'hi localitzaven les dependències relacionades amb activitats agrícoles 
(cups, celler, graner) i al primer pis les habitacions, distribuïdes al voltant d'una gran sala 
noble. Al pis superior, envoltant les estances, es troba un pati amb vegetació i un pou 
d'aigua, una capella i altres dependències per als safareigs. A les golfes hi ha les 
estances utilitzades per a activitats de transformació agrícola.
La intervenció arqueològica en el subsòl de la planta baixa es va basar en l'excavació de 
les sales dels dipòsits i la realització de sondejos en diferents àmbits. En la sala dels 
dipòsits es localitzaren un seguit de dipòsits i estructures relacionades amb una fàbrica de 
tints i posteriorment de sabons. L'excavació es va basar en cinc dipòsits, un pou o galeria, 
un fogó i la recambra d'aquest. En l'estança contigua es documentaren estructures 

TORRUELLA, J. (2002): “El fons patrimonial de la Casa Duran del Pedregar”, a Arraona, 
26, p. 252-259. Sabadell: Ajuntament de Sabadell.
TORRUELLA, J. (coord.) (2003): Catàleg del fons Duran del Pedregar de Sabadell (1273-
1912). Sabadell: Ajuntament de Sabadell, Arxiu Històric de Sabadell.

Actuacions finca BRACONS, G (1951) . Memòria descriptiva de la Casa Duran de Sabadell. Sabadell, juliol 
1951
MEMÒRIA 1995. Departament de Cultura. Ajuntament de Sabadell. 2.Excavacions 
arqueològiques realitzades a la ciutat. Casa Duran-Muralla. Sabadell, juny de 1996, pàg. 
105
JUAN-MUNS, N.; ROIG, A. (1996) Intervenció arqueològica en el pati de la Casa Duran de 
Sabadell, juny de 1996. Informe-memòria de la intervenció. 1996. Treball inèdit. 
MARAGALL,M. (2002-2003): "Memòria de l'estudi històric i arqueològic de la Casa Duran 
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Pedregar, Sabadell". Núm. mem. 6925.
MARAGALL, M. (2006): "Memòria preliminar de la intervenció arqueològica a l'àmbit 12 de 
la casa Duran del Pedregar". Núm. Mem: 6535.
ROIG, A. (1996) Informe sobre el seguiment de les obres de rehabilitació de la Casa 
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relacionades directament amb les anteriors i representades per dos dipòsits de fusta i tres 
més realitzats en obra, a una cota més elevada.
Intervenció any 2006. Es realitza una nova intervenció arqueològica en l'anomenat "àmbit 
12" o Cavallerisses de la casa, amb l'objectiu de localitzar estructures relacionades amb la 
continuació de la fàbrica de Sabó i localitzar i documentar també algun possible tram de 
muralla d'època moderna que, en principi, aprofitava la façana est de la casa. Les 
cavallerisses estan situades en l'extrem sud-est de la casa i corresponen a un cos annex 
de planta baixa i pis que s'adossa a l'estructura principal. La intervenció arqueològica 
realitzada no assolí en cap dels punts el nivell geològic natural, i arribà a documentar en 
la seva totalitat les restes de la fàbrica de sabó.

Pel que fa a les restes relacionades amb la defensa de la ciutat des d'època medieval i 
moderna (seglers XIII - XVII), la muralla, el fossat, el portal i la bestorre, van ser 
documentades parcialment: una part de la vall. Del fossat es localitzà el pendent i es va 
intentar obtenir una secció completa, transversal a l'estança, però no fou possible excavar-
lo del tot, ja que es localitzaren elements que s'hi associen.

Pla anterior PEPBAMAS (177-MH-ZA)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Casa Duran. Vista des del c/ Sant Joan. Maig 2004
Maragall Moreno, Marta
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

426809
y = 4600086

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Pedregar

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Muralla
Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern

Ús actual Habitatge

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Ús original/altres Habitatge familiar

Entorn de protecció Carrer Borriana i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Desmuntatge controlat de part de les estructures arqueològiques documentades

Tipus Lloc d'habitació/ Lloc o centre de producció i explotació/ Muralla

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARU/M.009.EA 
Casal d'en Ferrer Sibiula.

Nº reg/cat. AEA.049.010

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Borriana i solars adjacents
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Bibliografia ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Aquest edifici limitava també amb el carrer Sant Joan i es coneix com Ca l’Argemir. Es 
troba annexa a la casa Duran.  A L’any 1986 es van recuperar en superfícies diversos 
fragments de ceràmica blanca blava catalana i terrissa datats del segle XVII-XIX. L’any 
1996 es va engegar una intervenció arqueològica en la qual es va poder documentar part 
de la muralla medieval i moderna de la ciutat. D’època moderna es va posar al descobert 
dos quadres de l’antiga fàbrica tèxtil i de filats de cotó datada a mitjans del segle XVIII, i 
que el Sr. A. Duran havia establert al costat de la seva casa. Paral·lelament a la 
intervenció es va practicar un estudi històric i documental del solar, així com un estudi 
volumètric per analitzar les diverses fases constructives de la casa. L’enderrocament va 
estar controlat amb l’objectiu de documentar precisament la tipologia constructiva.

Actuacions finca VARGAS, A.; ROIG, A (1997) Excavacions arqueològiques realitzades a la ciutat de 
Sabadell, 1996. Excavacions arqueològiques al carrer de la Borriana, núm. 33-35/Carrer 
Sant Joan. Sabadell, octubre 1997, vol. 1, p. 177
INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1997) Excavacions arqueològiques, núm. 1, 
abril/juliol de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425692
y = 4599952.59

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de la Borriana, 33-35
Carrer  Sant Joan

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern

Ús actual Habitatge

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Ús original/altres Habitatge familiar

Entorn de protecció Carrer Borriana i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Desmuntatge controlat de part de les estructures arqueològique documentades

Tipus Lloc d'habitació/ Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics ARU/M.141 
Casa del passeig de la Plaça Major.

Nº reg/cat. AEA.049.012

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Borriana i solars adjacents
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Bibliografia ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Carrer de la Borriana, 14
Entre el 20 d'abril i el 8 de maig del 1998, es realitzà una intervenció arqueològica a tot 
l'espai de la planta rectangular de l'immoble. Es van localitzar i documentar diferents 
estructures i elements arqueològics des d'època medieval fins a època moderna i 
contemporània.
- Època medieval: Correspon al primer moment d'ocupació de l'espai. Es va localitzar una 
estructura o retall de planta rectangular, excavat al terreny natural que s'estén pels dos 
costats de l'immoble actual, per la qual cosa no es coneixen els seus extrems. Atribuïbles 
a un segon moment medieval, es documentaren dues sitges de perfil globular, fons 
arrodonit i entre 2 i 2'5 metres de fondària, una de les quals (sitja 2) es retallava dins 
l'estructura anteriorment descrita. Al seu interior, es localitzà ceràmica de cuina medieval i 
en cada una d'elles una moneda d'Alfons I, i a la sitja 1 una sivelleta de bronze. La 
moneda recuperada a la sitja 2 és un diner de billó de Barcelona d'Alfons I (1162-1196), 
fet que ofereix una datació "post quem" de la segona meitat del segle XII per la seva 
amortització. Aquestes estructures es relacionen amb el mercat medieval del qual ja es té 
constància documental al segle XI. 
- Època baix medieval o gòtica: A l'extrem est de l'espai intervingut es localitzà un retall 
lleugerament cilíndric de fons irregularment aplanat, excavat al terreny natural, que podria 
tractar-se d'una sitja o un pou mort. Al seu interior es recuperà abundant material 
arqueològic a les darreries del segle XIV i XV (ceràmica en verd manganès, blava i reflex 
valenciana, blava gòtica catalana, vidriat verd gòtic i grollera de cuina). A l'extrem oest es 
va poder documentar un anivellament del terreny fet al segle XV, efectuant un rebaix dels 
nivells de paviments medievals que corresponia a un nivell de circulació d'època gòtica. 
També es van localitzar diversos forats de pal i petits retalls efectuats al terreny natural, 
que podrien correspondre a aquestes fases.
-Època moderna i contemporània: Es van localitzar els nivells de circulació del segle XVIII, 
amb paviments d'argila pastada i els murs de compartimentació interna de la casa, així 
com un pou mort del segle XIX. Destaca la presència d'una gruta subterrània que travessa 
l'espai de l'immoble d'est a oest. També es van documentar diferents forats de pal i retalls 
corresponents al segle XVII. Finalment, i als nivells superiors, van aparèixer els enrajolats 
successius dels segles XIX i XX.

Actuacions finca ROIG, J., (abril i maig 1998), Intervenció arqueològica al carrer Borriana, 14, 
Mem.núm.3443
ROIG, A.; ROIG, J. (1988) Casal de la Borriana, 14, Sabadell. Intervenció arqueològica. 
Informe entregat al MHS, 30 de març de 1998.
ROIG, A. (1998) Casal de la Borriana, 14, Sabadell. Intervenció arqueològica . Avanç dels 
resultats. Informe entregat al MHS, 15 de juny de 1998.
MHS (1998) Resultats de la intervenció arqueològica a la finca número 14 del carrer de la 
Borriana . Dossier de premsa, 10 de juny de 1998.
INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1998) Arqueologia urbana, número 4, abril/juliol 
de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell.
INFORMATIUS MUSEU DE SABADELL (1998) Excavacions arqueològiques al carrer de 
la Borriana. Número  5, setembre/desembre de 1998, pàg. 2. Organisme Autònom 
Municipal Museus Municipals de Sabadell

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC

Carrer de la Borriana, núm. 14. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425847
y = 4600154

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de la Borriana, 30-32
Passeig  de la Plaça Major, 16-18

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context El carrer de Sant Joan es va començar a formar al segle XVII; a la banda de ponent hi 
havia els valls que encerclaven la vila i, a la de llevant, les cases construïdes pel ferrer 
Cabot, que donaren nom al carrer, fins que a principis del segle XIX s'anomenà de Sant 
Joan.

Cronologia Època moderna (s.XVI-XVIII)

Entorn de protecció Carrer Sant Joan i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.50 carrer de Sant Joan.

Nº reg/cat. AEA.049.014

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Carrer Sant Joan- Carrer Sant Josep  i solars adjacents

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Sabadell

Carrer de Sant Joan - Carrer de Sant Josep AEA.049.014.BARP

Observacions Les estructures més antigues localitzades en l'excavació d'urgència realitzada l'any 1992 

Bibliografia   VARGAS A.1995"El carrer de Sant Joan: un esbós dels seus orígens", Arraona: III època, 
núm. 16, pp. 9-25 .

Informació històrica El carrer de Sant Joan era conegut originàriament com carrer d'en Cabot i la seva creació 
es documenta en el segle XVII.

Actuacions finca VARGAS, A. (1993) Memòria de l’excavació d’urgència del carrer de Sant Joan-Sant 
Josep, Sabadll (Vallès Occidental), 1992. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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es situen entorn de la segona meitat del segle XVII i principis del segle XVIII. Es tractava 
d'un conjunt d'estructures subterrànies, entre les quals hi havia una sitja, cinc cubetes, 
dos pous, un forn ceràmic, un dipòsit de calç, quatre grutes, un abocador i un cup de vi. 
Les grutes van ser interpretades com a lloc de magatzem d'aliments o fresqueres. 
Algunes d'elles eren reutilitzades fins a l'actualitat, fins i tot amb la presència d'enllumenat. 
Es caracteritzaven per tenir, la majoria d'elles, una banqueta i vàries fornícules. La G-1 fou 
trobada buida amb presència de rajols a terra i ciment a les parets, bombeta i aixeta. 
Presentava la planta circular amb banqueta a uns 60 cm del terra i al fons de la cambra hi 
havia una fornícula (en forma de capella). La G-2 tenia la planta ovalada, també amb 
banqueta i dues fornícules. Aquesta gruta fou possible datar-la al segle XVII per la 
presència de monedes.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

C. St Joan- C. St. Josep. Octubre 1992
IPAC
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425784
y = 4600256

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Plaça de Ricard Simó Bach

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 21-22-23

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Documentalment es té constància que aquest tram de carrer no fou urbanitzat fins ben 
entrat el segle XVIII, fet que s'ha pogut constatar amb la intervenció arqueològica. En els 
varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del municipi, ja es van 
donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de Sant Domènec [avui, 
Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar 
fins la centúria vinent

Cronologia Època moderna (s.XVI-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer Doctor Puig i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.08 carrer del Doctor Puig.

Nº reg/cat. AEA.049.016

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània

Entorn de protecció Carrer del Doctor Puig i solars adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Carrer del Doctor Puig, 7-13 AEA.049.016.BARP

Observacions Amb motiu de la prevista urbanització d'aquest solar per convertir-lo en una plaça pública, 
es realitzà una prospecció arqueològica. L'objectiu principal de la prospecció fou localitzar 
i documentar la possible presència del sistema defensiu de la vila (muralla i/o fossat). Els 
resultats foren negatius, no documentant-se cap resta pertanyent a aquestes estructures. 

Actuacions finca ENRICH, R.; JUAN-MUNS, N. (1990) Memòria de les  prospeccions arqueològiques del 
carrer del Doctor Puig, núms. 7-13 (Sabadell, Vallès Occidental). Arxiu Servei 
d'Arqueologia.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Només es van localitzar restes d'època moderna i contemporània com un cup de vi, 
alguns murs de les cases enderrocades l'any 1972, un possible dipòsit, un paviment de 
rajoles i un soterrani.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Carrer Doctor Puig 7-13. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425772
y = 4600284

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 14
Carrer  Raval de Fora, 9

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Muralla

Context Documentalment es té constància que aquest tram de carrer no fou urbanitzat fins ben 
entrat el segle XVIII, fet que s'ha pogut constatar amb la intervenció arqueològica. En els 
varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del municipi, ja es van 
donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de Sant Domènec [avui, 
Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar 
fins la centúria vinent

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer Doctor Puig i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït amb control arqueològic

Tipus Obra pública (muralla)

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.08 carrer del Doctor Puig.

Nº reg/cat. AEA.049.018

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Carrer del Doctor Puig i solars adjacents
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Actuacions finca ROIG, A. (1994) Intervenció arqueològica 1994. Carrer del Doctor Puig, núm. 21 i carrer 
Marià Fortuny, núm. 20. Sabadell, octubre  de 1994. Museu d’Història de Sabadell
ROIG, A. (1996) Intervenció arqueològica 1994. Carrer del Doctor Puig, núm. 21 i carrer 
Marià Fortuny, núm. 20. Inventari dels materials. Sabadell, gener de 1996. Museu 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Observacions En aquesta intervenció es va poder documentar part del sistema defensiu medieval de la 
vila. Es tractava d’un pany de 10 m de llargada  de la muralla, de la qual es van datar les 
primeres fileres del segle XIV i que hauria perdurat fins el segle XIX. A més a més, es va 
documentar part del fossat de l’estructura defensiva, el qual es trobava separat de la 
muralla per una banqueta de 1,40 m d’amplada. Aquesta sembla ser que va entrar en 
desús al llarg del segle XV amortitzant-la amb construccions més modernes.

d’Història de Sabadel
MEMÒRIA 1994. Departament de Cultura. Ajuntament de Sabadell. Excavacions 
arqueològiques realitzades a la ciutat. Excavacions arqueològiques al carrer del Doctor 
Puig, núm. 21. Carrer Marià Fortuny, núm 20. Sabadell, juny de 1996. Pàg 86

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425768
y = 4600341

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 40-42

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Tot i ser un espai situat fora de les muralles, s'ha constatat l'interès arqueològic del 
creixement de la Vila en aquest espai durant l'època pre-industrial (segles XV - XVIII). 
Exemples arqueològics que confirmen aquest interès són els resultats de les intervencions 
dutes a la zona del Raval, més concretament les restes de fonaments d'estructures 
habitacionals modernes al carrer de la Mare de Deu de les Neus, o diverses grutes 
localitzades al carrer Raval de Dins.

Cronologia Època moderna (s.XVI-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de la Salut / Carrer Doctor Puig i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.44 carrer de la Salut i 
AM.10.08 carrer del Doctor Puig.

Nº reg/cat. AEA.049.019

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània

Entorn de protecció Carrer de la Salut / Carrer Doctor Puig i solars adjacents

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Observacions Intervenció 1992
Es van practicar trinxeres de sondeig en els quals es va poder documentar diverses restes 

Informació històrica El carrer Salut es troba al nucli de Sabadell. Antigament era conegut com Camí de 
Caldes. Es troba situat a l'exterior de les muralles de la vila medieval de Sabadell, al nord-
est de l'antic Portal de la Palanca i a l'est de la zona del Raval dels segles XIII - XV.

Actuacions finca AURÓ, M. (1992) Informe del seguiment de màquines del carrer de la Salut i del Doctor 
Puig. 2 pàgines mecanografiades. Informe entregat al Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.
Memòria (1197) ??????

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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d’àpoca moderna i contemporània. Es tractava d’una fossa sèptica i un pou mort. Entre les 
restes es va poder recuperar material ceràmic i metàl·lic.
Intervenció 1997
El seguiment arqueològic de les obres incloses en el Pla de Renovació Integral del Centre 
de Sabadell en aquest punt de la ciutat va permetre documentar diverses restes d'època 
contemporània (segles XIX-XX) relacionades amb l'antic traçat del carrer. Es va 
documentar un soterrani, 3 murs, un tram de l'antiga claveguera (d'inicis del segle XX), 2 
trams d'una canalització de terrissa i una cubeta de calç.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425754
y = 46000330

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  de l'Angel
Carrer  de la Salut

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Plaça de l'Àngel; solars adjacents i carrers adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruït

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.02 plaça de l'Àngel i 
AM.10.44 carrer de la Salut.

Nº reg/cat. AEA.049.020

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània

Entorn de protecció Plaça de l'Àngel; solars adjacents i carrers adjacents

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Bibliografia ENRICH, R. (1996) Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut (Sabadell). Aproximació històric-
material. A revista Arraona, núms. 16, III època. Sabadell.

Informació històrica Plaça formada a les acaballes del segle XIX en fusionar-se en una de sola les placetes del 
Raval i de Manresa. S'anomenà de l'Àngel, en record del portal construït el 1569 a la 
sortida del camí de Caldes que s'obria a la nova plaça.

Actuacions finca ENRICH, E. (1994) Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut. Memòria de la intervenció 
arqueològica de 1989-1990. Sabadell. Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
FONT, X. (2013): "Memòria de la intervenció arqueològica a la Plaça de l'Àngel dins del 
projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns de 
Sabadell". Núm. Mem: 11601

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut AEA.049.020.BARP

Observacions Intervenció 1961
L’any 1961 es documentaren un conjunt de restes que es van contemplar com a 
construccions soterrades d’edificis antics. 
Intervenció 1998
Aquesta segona intervenció va arribar a establir una adscripció cronològica, tractant-se de 
restes modernes i contemporànies. Es tracta de restes d’una habitació definida per dos 
murs i un paviment el segle XVIII,  així com un dipòsit d’aigua, i dos murs i un paviment 
que definien una habitació del segle XIX, i un mur aïllat juntament amb un altre dipòsit que 
formarien part d’una paret interior de la casa. 

Intervenció 1989-1990
Durant els treballs de prospecció i excavació arqueològiques realitzats durant els mesos 
de novembre del 1989 i gener del 1990, es van localitzar i documentar diverses 
estructures i nivells arqueològics de diferents cronologies: 4 sitges, 2 pous, una rasa de 
fonamentació, un nivell, un dipòsit, un cup i dues fosses sèptiques. Totes aquestes restes 
corresponien a quatre fases diferents d'ocupació del solar.
- Fase I: A aquest moment s'associen les 4 sitges amortitzades a finals del segle XIII. Eren 
de forma ovide, de grans dimensions i estaven situades a la banda est del solar. El seu 
funcionament com a estructures d'emmagatzematge es pot fixar a la segona meitat del 
segle XIII. El conjunt ceràmic recuperat dóna una cronologia de finals del segle XIII-XIV.
- Fase II: Representada per un àmbit que funcionaria durant el segle XIV, del qual es 
desconeix la seva funció i característiques.
- Fase III: Situada cronològicament entre finals del segle XIV i finals del XVII. S'hi localitza 
un dipòsit, relacionat amb una edificació que no s'ha conservat, que va ser inutilitzat i 
amortitzat cap a finals del segle XVII.
- Fase IV: Corresponent a finals del segle XVII i al segle XVIII. En aquesta fase s'anivella 
la zona i es basteix una nova edificació, de la qual s'ha conservat un paviment de cairons 
amb una zona enllosada.
Els resulats finals de la intervenció arqueològica foren la documentació de l'ocupació 
d'aquest punt de Sabadell des de la Baixa Edat Mitjana fins als nostres dies, alhora que es 
va poder constatar que per aquest indret no discorre el sistema defensiu (muralla i fossat) 
de la vila medieval i moderna.

Intervenció 2013
L'any 2013 es realitza una intervenció arqueològica arran del projecte d'urbanització de 
l'espai de la plaça de l'Àngel i els seus entorns. Els treballs arqueològics es plantegen 
solament com a seguiment arqueològic durant el treball de les màquines, que realitzaven 
diverses cales per a la instal·lació de serveis. Inicialment les restes que apareixien just 
sota el paviment responien a antics habitatges del segle XIX i XX. Aquestes restes es 
conservaran in situ, perquè no quedaran afectades per les obres.
Seguit es va obrir diverses cales per tal de buscar xarxes de serveis i es va localitzar 
paviment de l'interior d'un habitatge fet de rajols i que podria quedar afectat. Aquestes 
restes de paviments es van construir al segle XVI i van ser enderrocats al segle XIX. 
Algunes de les estructures no es van poder conservar i per aquesta raó es van desmuntar 
les més afectades i que es trobaven en nivells més superficials.

OLMEDO, C. (1997)
SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999) Elaboració d’un estudi científic de seguiment arqueològic 
del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científic en l’exposició: Sabadell, 
històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell. 
SUBIRANA, R. (1961) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 1, pàg. 15. Sabadell, 1996.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de l'Angel / Carrer de la Salut AEA.049.020.BARP

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume

Vista de la zona afectada per cales. Febrer 2013 Paviment de rajoles localitzat. Febrer 2013
Font Segura, XavierFont Segura, Xavier
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Plànol general de la intervenció, Febrer 2013
Font Segura, Xavier
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Plaça de l'Angel AEA.049.022.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425729
y = 4600320

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  de l'Angel

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de l'Angel AEA.049.022.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII) Època Contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Plaça de l'Àngel i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment enderrocat

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 

Reg. intervencions Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:
1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes afectades per l'acció urbanística 
(construcció d'edificis, remocions en solars,  intervenció urbanística en la via pública, 
renovació xarxa serveis públics,...).
3- Excavació en extensió dels sectors amb troballes arqueològiques d'interès, prèvia 
avaluació tècnica.
4- Qualsevol projecte de reforma, que afecti elements pertanyents a edificis declarats 
d'interès històric, arqueològic i/o patrimonial, ha de permetre l'excavació i/o documentació 
de les parts afectades. En aquests casos es preveu una doble intervenció arqueològica:
4.1. Excavació i/o documentació de les restes conservades al subsòl.
4.2. Lectura dels volums construïts i aixecament planimètric dels espais afectats.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.02 plaça de l'Àngel.

Nº reg/cat. AEA.049.022

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània

Entorn de protecció Plaça de l'Àngel; solars adjacents i carrers adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de l'Angel AEA.049.022.BARP

Observacions En una intervenció efectuada en els anys 60 del segle XX, en el sector nord de la plaça es 
van posar al descobert diverses estructures subterrànies d’antics edificis. Més tard, a 
finals dels anys 90 del segle passat, una segona intervenció va permetre documentar 
estructures d’època moderna i contemporània. Es tractava de restes d’una habitació amb 
dos murs i paviment del segle XVIII, així com, un dipòsit d’aigua i les restes d’una altra 
habitació definida per dos mur i un paviment del segle XIX. També es va documentar un 
segon dipòsit i part d’una paret interior de la casa

Bibliografia ENRICH, R. (1996) Plaça de l’Angel-Carrer de la Salut (Sabadell). Aproximació històric-
material. A revista Arraona, núms. 16, III època. Sabadell.

Informació històrica Plaça formada a les acaballes del segle XIX en fusionar-se en una de sola les placetes del 
Raval i de Manresa. S'anomenà de l'Àngel, en record del portal construït el 1569 a la 
sortida del camí de Caldes que s'obria a la nova plaça.

Actuacions finca FONT, X. (2013): "Memòria de la intervenció arqueològica a la Plaça de l'Àngel dins del 
projecte executiu d'obres d'urbanització del Passeig de la Plaça Major i entorns de 
Sabadell". Núm. Mem: 11601
OLMEDO, C. (1997)
SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999) Elaboració d’un estudi científic de seguiment arqueològic 
del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científic en l’exposició: Sabadell, 
històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell. 
SUBIRANA, R. (1961) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 1, pàg. 15. Sabadell, 1996.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de l'Angel AEA.049.022.BARP

Ortofoto
GPC

Plaça de l'Angel.ExcavacionsCroquis

Plaça de l'Angel.Excavacions
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Sabadell

Carrer Raval de Dins, núm. 12 AEA.049.023.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

426713
y = 4600364

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Via  Massagué, 5-7

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer Raval de Dins, núm. 12 AEA.049.023.BARP

Context Zona del nucli antic fora muralles
Cronologia Època Moderna (s.XVI-XVIII)

Entorn de protecció Carrer Raval de Dins i solars circundants

 

 Desconegut.

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.37 Raval de Dins.

Nº reg/cat. AEA.049.023

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer Raval de dins i solars adjacents
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Sabadell

Carrer Raval de Dins, núm. 12 AEA.049.023.BARP

Observacions Recuperació de material arqueològic per part de la família Bordas. Correspon a tres peces 
de terrissa que s’han relacionat amb la documentació d’un forn i obrador del segle XVIII 
en el solar. La informació de que es disposa correspon a notícies orals

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – II. Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, A.; ROIG, J. (2002) (La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI) dotze anys 
d'arqueologia a la ciutat (1988-2000). Museu d'Historia de Sabadell, 2001

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer Raval de Dins, núm. 12 AEA.049.023.BARP

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón AEA.049.025.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425566,20
y = 4600054,32

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de les Valls
Carrer  de Calderon

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón AEA.049.025.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII) Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carre de les Valls i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruït amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació.

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.57 carrer de les Valls.

Nº reg/cat. AEA.049.025

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de les Valls i solars adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón AEA.049.025.BARP

Informació històrica Segle XIII: "Sembla doncs, que aquest vall, arrencant de la Porta Barrera, o extrem actual 
del carrer Alt del Pedregar, passava pel carrer Baix i seguia tot el de la Burriana pels 
darreres de les cases que donaven al dit carrer de Sa Muntada i la Plaça. Més enllà i 
deixant un pas pel camí importantíssim de Sabadell a l'Horta Major, el vall continuaria, 
més o menys, per la línia dels actuals carrers de Fortuny, el Jonc i Sant Antoni, deixant-se 
travessar pel camí de Manresa (i potser pel de Terrassa, a l'extrem Nord del cortal de Na 
Burguesa); cenyia les eixides de les cases del Cortal i de la Plaça; trobava la sortida del 
carrer d'en Rossa, prenia en el seu àmbit l'església i el cementiri i tornava a la Porta 
Barrera. Aquesta perifèria és la que podem atribuir a la vila de Sabadell en els inicis 
d'aquest segle." (p. 111-112). Antics valls o fossats de defensa de la vila.

"En 1603 es va acordar cenyir la vila amb una carretera, el "camí que roda la vila" que se'n 
deia que havia d'inspirar amb el temps la direcció dels carrers que es farien, a les 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de les Valls - Carrer de Calderón AEA.049.025.BARP

Observacions El seguiment arqueològic de les obres incloses en el Pla de Renovació Integral del Centre 
de Sabadell en aquest punt de la ciutat va permetre documentar diverses restes dels 
segles XVIII al XX.
- Segle XVIII: Es van documentar fragments de l'antiga façana (sud) anterior a l'eixample. 
Apareix des de la cruïlla amb el passeig de Manresa fins el número 21 del carrer de Les 
Valls. A prop del mur es van localitzar diferents bossades de material dels segles XVIII i 
XIX. Aquest mur podria correspondre a la tanca de la ciutat anterior al segle XVIII.
- Segle XIX: Es van localitzar 2 cups de vi, una cubeta de decantació, un dipòsit de 3 m de 
fondària, un fons d'una fossa sèptica, una claveguera i un conjunt d'estructures 
relacionades amb la distribució de l'aigua.
- Segle XX: Es va localitzar un soterrani a la cruïlla del carrer de Les Valls i el passeig 
Manresa.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

acaballes d'aquest segle i en el vinent, tancant el nus del Sabadell antic. A la vegada es 
van refer varis portals de la població. El "camí que roda la vila" sortia del portal de 
Barcelona, passava pels que serien carrers de Sant Roc, Safaretx, Sant Feliu, Font, 
Basses (després Escola Industrial), Valls, Bolsós (després carretera de Manresa), Sant 
Francesc, Convent, Capellans (després Sant Domènec) i d'En Cabot (més enllà Sant 
Joan) per a acabar en el lloc de sortida. Per aquest camí hom podia anar d'un a un altre 
camí general sense necessitat d'entrar a la vila." (p. 248)

Actuacions finca INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998) Arqueologia urbana. Núm. 4. Abril/Juliol de 
1998, pàg. 2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell
SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999) Elaboració d’un estudi científic arqueològic del Pla del 
Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científica en l’exposició : Sabadll, històries 
enterrades. Museu d’Història de Sabadell

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Carrer de les Valls - Carrer de Calderón AEA.049.025.BARP

Vista del jaciment
Inventari arqueològic Sabadell
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de Sant Roc, núm. 13 AEA.049.030.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425595,50
y = 4599784,24

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  de Sant Roc

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de Sant Roc, núm. 13 AEA.049.030.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocant amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.54 plaça de Sant Roc.

Nº reg/cat. AEA.049.030

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de Sant Roc, núm. 13 AEA.049.030.BARP

Informació històrica La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.
Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Plaça de Sant Roc, núm. 13 AEA.049.030.BARP

Observacions El solar es troba situat en el nucli històric de la ciutat de Sabadell, prop de l'església de 
Sant Feliu (1076), i al costat de la Plaça Dr. Robert, on l'any 1989 fou localitzat part del 
traçat de la muralla del nucli medieval i el seu fossat. 
Es localitzaren quatre pous morts (que formaven part de la infraestructura de sanejament, 
de les vivendes corresponents als números 11, 13 i 15), tots ells de planta circular, de 3 
metres de diàmetres, i excavats al sòl natural. La construcció dels pous morts s'ha 
documentat contemporània a l'edificació de les cases, amb una datació aproximada vers 
els segles XVII-XVIII, pel poc material ceràmic trobat. L'escassa potència arqueològica era 
la tònica predominant, ja que, només hi havia de 40 a 80 cm fins al tortorà.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)

Actuacions finca MIQUEL, M. (1992) Informe del seguiment arqueològic realitzat en el solar núm. 13 de la 
plaça de Sant Roc (Sabadell, Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Sabadell

Plaça de Sant Roc, núm. 13 AEA.049.030.BARP

Vista del jaciment
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 AEA.049.031.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425575,50
y = 4599753,74

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de l'Advocat Cirera, 12-14-16

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 AEA.049.031.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocant amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.01 carrer de l'Advocat Cirera.

Nº reg/cat. AEA.049.031

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 AEA.049.031.BARP

Informació històrica El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 
Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 
Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 AEA.049.031.BARP

Observacions Al novembre de 1993 es va realitzar un seguiment arqueològic al carrer Advocat Cirera 
motivat per la construcció d'un edifici comercial als solars números  12, 14 i 16. Amb la 
intervenció es va poder documentar que aquesta zona es trobava habitada des del segle 
XVIII. D’aquesta cronologia es va documentar un mur d’una casa anterior a aquest segle, 
que es situava al número 14, mitgera amb el número 16. De la mateixa cronologia es va 
documentar també una gruta a l'oest del solar. A la capa que reomplia la gruta es van 
recuperar restes ceràmiques amb predomini de la ceràmica comuna (fragments de plats 
d'ala, cassoletes i olles-tupins) i un fragment de vora pertanyent a un plat de la ditada.

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – I Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova

Actuacions finca VARGAS, A. (1994) Memòria del seguiment arqueològic realitzat al carrer de l’ Advocat 
Cirera, 12-14-16 (Sabadell, Vallès Occidental). Sabadell. Arxiu del Servei d'Arqueologia.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

C. Advocat Cirera, núms.12-14-16. Imatge històrica
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 12-14-16 AEA.049.031.BARP

Vsita del jaciment
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera AEA.049.033.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425530,50
y = 4599738,24

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de l'Advocat Cirera

Carrer  de la Petanca

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera AEA.049.033.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocant amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.01 carrer de l'Advocat Cirera.

Nº reg/cat. AEA.049.033

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera AEA.049.033.BARP

Informació històrica El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 
Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 
Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera AEA.049.033.BARP

Observacions Durant la realització d'unes obres incloses en el Pla de Renovació Integral del Centre de 
Sabadell es va realitzar una intervenció arqueològica que va permetre documentar restes 
d'època moderna i contemporània. Concretament, es va localitzar un tram d'un conducte 
d'aigua, orientat est-oest, construït amb tubs de ceràmica; un tram de claveguera de 
principis del segle XX, orientada est-oest, construïda amb maons; i una gruta amb 
passadís i cambra de cronologia indeterminada. 
Aquest carrer ja està documentat des del segle XVIII com a "camí o carrer del Safareig 
Vell", ja que era el camí que conduïa a l'actual Plaça del Gas, antiga ubicació del Safareig 
Vell. 
El seguiment arqueològic va posar de manifest que en aquest sector no havia existit cap 
edificació anterior a l'actual alineació de façana.

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – I Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 
carrer de la Font Nova

Actuacions finca INFORMATIUS MUSEUS DE SABADELL (1997) Seguiment arqueològic de les obres del 
centre .Número 2, setembre/desembre de 1997, p. Organisme Autònom Municipal Museus 
Municipals de Sabadell
OLMEDO, C. (1997). Informe preliminar del seguiment arqueològic de màquines als 
carrers Gràcia, Advocat Cirera i Joan Maragall. Informe entregat al Museu d’Història de 
Sabadell, juliol de 1997.
SOLER, G.; OLMEDO, C. (1999) Elaboració d’un estudi científic del seguiment 
arqueològic del Pla del Centre (1997-1999). Treball de col·laboració científica en 
l’exposició: Sabadell, històries enterrades. Museu d’Història de Sabadell.
SUBIRANA, R. (1968) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHB. Carpeta 
núm. 4, p.811. Sabadell. 1996.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Carrer de l'Advocat Cirera AEA.049.033.BARP

C. Advocat Cirera. Imatge històrica

Vista del jaciment
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Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 AEA.049.034.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425605,75
y = 4599746,50

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de l'Advocat Cirera, 5-13

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 AEA.049.034.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocant amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.01 carrer de l'Advocat Cirera.

Nº reg/cat. AEA.049.034

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de l'Advocat Cirera i solars adjacents
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Sabadell

Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 AEA.049.034.BARP

Informació històrica El 20 de gener de 1914, l'ajuntament presidit per l'alcalde Silvestre Romeu va acordar 
donar el nom d'Advocat Cirera al que fins aleshores era conegut com a carrer del Safareig 
Vell.
"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; 
pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la 
calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del 
Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus 
casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." 
Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més 
de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 
1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." 
Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat 
una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit 
potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a 
més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig 
[actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 AEA.049.034.BARP

Observacions Amb aquesta intervenció arqueològica es va posar al descobert restes de tres grutes i 
diversos pous amb una cronologia que s’iniciava al segle XVII i que arribava fins el segle 
XX.

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – I Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

carrer de la Font Nova

Actuacions finca PUJADES, J. (1993) Control del rebaixos i excavació arqueològica del solar situat al carrer 
Advocat Cirera núm.5-13 de Sabadell (Vallès Occidental), juliol-agost de 1992. Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 1993

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

C. Advocat Cirera, 5-13. Imatge històrica
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Carrer de l'Advocat Cirera, núms. 5-13 AEA.049.034.BARP

Vista del jaciment
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Vapor de Joan Salt AEA.049.040.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425748.50
y = 4599770.25

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Teatre Euterpe

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  La Rambla, 1-3
Carrer  Sant Antoni Maria Claret

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Sabadell

Vapor de Joan Salt AEA.049.040.BARP

Elements Vapor d'en Joan Salt i Teatre Euterpe
Context Creixement del nucli històric medieval fora de muralles

Cronologia Època Baix Medieval (s.XIII-s.XV); Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània 
(s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer Sant Antoni Maria Claret i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació/Lloc o centre de producció i explotació/ Edifici públic

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.049.040

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell.

Restes de la població d'època moderna
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Informació històrica El vapor d'en Joan Salt, de l'any 1840, és el quart més antic del que es té documentats 
fins al moment i correspon a la primera arrencada industrial del segle XIX: vapor d'en 
Crespí (ja existia el 1837, desconeixem on es localitzava), vapor de Magí Planas (del 
1838, situat al carrer de Sant Quirze) i vapor d'en Josep Formosa (del 1839, situat al 
carrer del Vapor / d'en Manaut).
El Teatre Euterpe  (1893-1997) fou un teatre-cinema del Centre de Sabadell. Es trobava al 
número 1-3 de la Rambla, situat molt a prop de la plaça del Doctor Robert i de 
l'Ajuntament. La sala de teatre-cine tenia un aforament de més de 500 butaques, un gran 
escenari, un bar, oficines i un altre edifici que s'hi comunicava a través d'un pati on hi 
havia el centanari Restaurant Euterpe, que també va tancar el 1997.[1] Va ser construït 
l'any 1893, obra de l'arquitecte municipal Juli Batllevell i Arús, i enderrocat a principis del 
2006.[2]
Des de la seva obertura, va funcionar ininterrompudament fent la funció de teatre, cinema 
i lloc de trobada fins a l'octubre del 1997, any en què va tancar i va quedar abandonat 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Intervenció any 2006. 
Aquesta intervenció es va centrar al solar del carrer Sant Antoni Maria Claret 4-8 / Rambla 
1-3B que es troba situat al centre de Sabadell, a escassos metres de l'Ajuntament i de 
l'església de Sant Fèlix, dins l'espai de protecció arqueològica del nucli històric de la 
ciutat. Els treballs arqueològics s'iniciaren després de l'enderroc de l'edifici que ocupava la 
parcel·la, el Cinema/Teatre Euterpe. La superfície del solar és de 2.100 metres quadrats. 
L'excavació en extensió que es va realitzar va permetre documentar els diferents usos de 
l'espai des de la Baixa Edat Mitjana fins l'actualitat:
FASE 1. Un pou, un canal i diversos retalls dispersos, datats entre els segles XIII i XIV i 
amortitzats entre el XIv i el XV.
FASE 2. Restes d'un mur i diversos retalls d'entre els segles XVI i XVII, que s'amortitzen 
entre el XVII i el XVIII.
FASE 3. Complex preindustrial de forns de ferro al sud del solar, de principis del segle XIX.
FASE 4. Fàbrica de vapor amb la sala de màquines, la sala de calderes i una nau fabril 
corresponent al Vapor d'en Salt (1840-1890), el primer vapor instal·lat a Sabadell.
FASE 5. Antic Teatre Euterpe, construït i remodelat entre 1893 i 1915, alguns dels murs 
del qual havien quedat integrats en l'edifici del Cinema.
Intervenció 2015-2016. (per enllestir la informació)
Les restes més contemporànies es van trobar en bon estat, mentre que les més antigues 
es localitzaren molt disperses i fragmentades, de forma que no es va poder establir 
relacions entre elles.

Bibliografia   BENAUL, J.M1994Fàbriques i establiments amb força de Vapor a Sabadell (1838-1915) 
mapa
CARMONA, J. A.; SAURA , S. (1996) Xemeneies de Sabadell. Castanyer Germans, s.c.p 
[Sabadell], 1996.

  CARRERAS, M1967Elements d'Història de Sabadell
RIBÉ, G. (2010) Xemeneies de Sabadell. Un recorregut històric. Ajuntament de Sabadell, 
Museus Municipals de Sabadell [Sabadell], juliol del 2010

durant vuit anys. El 18 de juny del 2005 fou okupat per membres de l'Assemblea ocupa de 
Sabadell. Es va rehabilitar l'antic teatre-cinema i s'hi va crear un centre social okupat 
anomenat "Centre Social Alliberat L'Euterpe", que fou inaugurat el 30 de juliol del 2005[3] i 
tingué vida fins al 27 de gener del 2006, en què la policia el va desallotjar.[4][2]
A l'espai que ocupava s'hi està construint el projecte urbanístic Sabadell Rambla One, 
amb 21 habitatges i àtics d'entre tres i quatre habitacions, a més de locals comercials a 
peu de carrer, entre la Rambla i el carrer d'Antoni Maria Claret.[5]

Actuacions finca ROIG, J., (2006-2007) Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Sant Antoni M. Claret, 
4-8 - Rambla 1-3 (Sabadell, Vallès Occ.) nº reg. 9623 (2 vols.)
Memòries 2015 i 2016?????

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Ortofoto
GPC
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425624
y = 4600036

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Quirze, 18

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Sant Quirze, núm. 18 AEA.049.041.BARP

Context Nucli històric de Sabadell,
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Troballa fortuïta desprès d'un enderroc

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.53 carrer de Sant Quirze.

Nº reg/cat. AEA.049.041

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell.

Restes de la població d'època moderna

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents
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Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.
"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos anexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rera Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110)

Actuacions finca SUBIRANA, R. (1973) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 2, pp. 452. Sabadell, 1996

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Amb l’enderrocament de l’habitatge al solar número 18 del carrer de Sant Quirze, es va 
posar al descobert una estructura subterrània, identificada com a gruta. Aquesta estava 
orientada est-oest amb un accés directe a la casa enderrocada, el qual estava en part 
construït i en part excavat a l’argila. Presentava un passadís d’aproximadament 6 m i una 
cambra final de forma quadrangular d’aproximadament 3 per 2,5 m. La seva alçada 
màxima era de 2m i es va documentar un banqueta perimetral i diverses fornícules a la 
cambra principal.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

424562
y = 4600009

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Quirze, 34

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context La notícia procedeix de Ll. Mas i la recull R. Subirana a les seves "Memòries històriques i 
arqueològiques...". Les obres realitzades en el solar situat entre els números 32 i 34 del 
carrer Sant Quirze, deixaren al descobert uns soterranis i certs elements mobles que han 
fet interpretar la troballa com un celler.

Cronologia Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció La troballa es realitzà en un solar situat al carrer de Sant Quirze, nº 34.

 

Estat conservació Molt dolent 

Tipus Cova o estructures subterrànies

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.53 carrer de Sant Quirze.

Nº reg/cat. AEA.049.042

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell.

Restes de la població d'època moderna

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents
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Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.
"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos anexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rera Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110)

Actuacions finca SUBIRANA, R. (1973) Memòries històriques, arqueològiques i de museus. MHS. Carpeta 
núm. 2, pp. 452. Sabadell, 1996.                                                                                  El 
1964 es va produir una troballa fortuïta mentre es feia una campanya arqueològica dirigida 
per Ll. Mas i promoguda pel Museu d'Història de Sabadell, en urbanitzar un solar

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425709
y = 4600164

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Passeig  de la Plaça Major, 45-49

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Nucli històric de Sabadell,

Cronologia Època Baix Medieval (s.XIII-s.XV); Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània 
(s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer de la Plaça Major i solars adjacents

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.35 Passeig de la Plaça Major.

Nº reg/cat. AEA.049.043

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Plaça Major i solars adjacents
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Informació històrica La primera menció a una plaça central a Sabadell data de l’any 1111 i és una escriptura 
que cita un camí que va al Forum Sabatelli. Aquest centre es crea al voltant del mercat, ja 
citat el 1064 com “mercato de Sancto Salvatore”, és a dir, de l’ermita romànica de Sant 
Salvador ubicada on actualment hi ha l’església parroquial de Sant Fèlix, i va constituir 
l’origen del nucli urbà més antic de Sabadell.
El gener de 1101 Ramon Guillem d’Òdena  i el seu germà empenyoren a Ricard Guillem 
el castell d’Arraona per un préstec de quaranta lliures de plata (BAIGES i altres, 325, 
2010) i entre les propietats es cita el mercat. 
El mes de febrer de 1113 Ricard Guillem i la seva esposa Ermessenda, venen a Ramon 
Guillem d’Odena, comte de Barcelona, el castell d’Arraona i i l’església de Sant Salvador 
amb els seus mercats -“et cum ecclesia Sancti Salvatoris ipsius Merchatalis” (BAIGES i 
altres, 440, 2010) - que tenien en penyora d’ell mateix i de seu germà Pere i de les seves 
esposes per un préstec de cinquanta-set lliures de plata en haver finit el termini de 
recuperació. La venta es fa per 60 lliures. 
Els drets sobre el castell els ven de nou Ramon Guillem a Ricard Guillem el mes de març, 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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citant de nou el mercat. (BAIGES i altres, 443, 2010)
El març de mateix any 1113 un document d’infeudació que és una validació de la 
convinença de l’any 1064 entre els senyors d’Òdena i Albert Bernat, cita de nou el mercat 
amb els mateixos termes: “de ipso mercato de Sancto Salvatore, in unam mensuram 
ipsam terciam parte, et de ipsa ledda qui in antea exierit de ipso merchato donant ei (...) 
ipsam terciam partem”. (BAIGES i altres, 442, 2010)
Al segle XIII (1236-1237) es construeix el forn de Puja (forn públic comú de la vila de 
Sabadell) a unes terres situades a la “plaça de Sabadell, en lloc que també pertany a la 
Pabordia de San Salvador” (BOSCH I CARDELLACH, Anales I, pp.61, 62 i 64 i Carreras, 
p.103) concedides a Berenguer Rosseta.
L’any 1353 es confirma el Privilegi de fira per part de Pere III el Cerimoniós, des del primer 
dissabte de juliol durant 10 dies i el 1356 el de refira, el dia de Sant Salvador de novembre 
i durant vuit dies. Aquests privilegis reials protegeixen i donen embranzida al mercat.
L’any 1366 consta una entrada del 3 de juliol del 1366 dels Anales (p. 91) en la que es 
diu: Con orden del Bayle de la Curia de Sabadel, a instancia de sus jurados, (…) se 
juntaron en la plassa de esta villa (como acostumbraban celebrando concejo general) casi 
todas las personas cabezas de familias y otros de los habitantes en ella (96 persones) per 
aprovar el pacte fet pels jurats amb la reina per mantenir la vila sota la jurisdicció de la 
corona.
Pel que fa a l’existència d’una font pública a la plaça, el setembre de 1460 (Acords, 56. foli 
38)  Miquel Desplà, de Barcelona, visita Sabadell per “esmenar, corregir i redreçar les 
fonts de dita vila de Sabadell faedores en los llocs ja deicats, e altres llocs a coneguda del 
dit honorable moss. Miquel Desplá. Aquest pronuncia sentència i declara “la font ja 
començada a la plaça assats prop lo canto del forn de dita vila s’acabi encontinent 
ensems ab abeurador en aquella contigua e totes coses an aquella necessàries”. La 
segona seria la del  Portal de Manresa (ja construïda) i la de la Placeta de l’Hospital. Això 
s’acorda en Consell inicialment però posteriorment és contradit per personatges 
poderosos que volen la font davant de casa: donzell Descatllar (amb casa a la Plaça), 
Francesc Oromir, qui s’hostatjava al cap del carrer de Sa Muntada (potser l’hostal de la 
Plaça Major entre Alt Pedregar i Baixa de l’Esglèsia) i Pere Colomer, veí del carrer d’En 
Botet (Manresa).
Al mitjans de segle XVI es construeix un porxo destinat a mercat. Per la seva edificació és 
necessari l’enderroc de diverses taules destinades a la venda de carn que ocupen la plaça 
i es designa una comissió de quatre persones encarregades de comprar-les al preu que 
avaluïn els perits (Anales, Vol. I, p.157).
Pel que fa a la seva ubicació, segons el plànol que dibuixa Bosch i Cardellach de Sabadell 
al segle XVI, les taules “hechas como casitas” es trobarien al nord de les voltes del cos 
sortint a l’oest de la plaça mentre que el porxo es troba “en medio de la plassa mayor” 
(Anales. Vol.I, p.162). És possible que l’indret que se li destina inicialment es modifiqui en 
pocs anys a jutjar per l’entrada de juny del 1562 dels Anales (Vol. I, p.168), en la qual 
s’explica que un tal Ferrer no accepta el retorn per part del Consell d’unes taules venudes 
que ja han estat enderrocades. Algunes pedres, inclús, s’han fet servir en la reedificació 
del porxo.
El forn de puges es conserva fins al segle següent, quan el 1629 el compra el municipi a 
la família Terrés. (Anales, Vol II, p.56).
L’any 1817 l’Ajuntament de Sabadell autoritza l’existència d’altres venedors de carns a 
més dels adjudicataris de la carnisseria del Comú.
L’any 1825 es planteja la reconstrucció del porxo del mercat de la Plaça Major. Diversos 
expedients conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell donen constància del procediment. 
Aquest cobert, però, havia estat enderrocat durant la permanència de les tropes 
constitucionals a la ciutat, que (...) bajo pretesto de fortificarse derrivaron el Portico que 
habia en dicho local (...) quedando por esta razon el Ayuntamiento privado de sus 
ingresos pues que no pudiendo tener reunidos en un punto fixo a los vendedores y 
traficantes particularmente en las distintas epocas del año y en los dias de mercado, se 
substraen de la vigilancia de esta Corporación municipal con perjuicio de la salud publica 
con respecto a la salubridad de comestibles, que los venden furtivamente. Per tot això, 
Vilarrúbias sol·licita permís per poder reedificar el porxo, que segons diuen els perits, 
tindrà un cost de 6.000 reals d’ardits.
Finalment, s’estableixen les condicions de reedificació del porxo, que es conserven tant en 
esborrany redactat en català com en definitiu en castellà (AMH1, 1825/0003). 
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El porxo es construeix tal com es descriu però només una trentena d’anys més tard s’ha 
d’enderrocar de nou pel seu estat precari.
Potser en la seva degradació varen influir els fets de l’any 1842, quan es va produir una 
revolta a Sabadell contra el servei militar forçós instaurat amb la primera guerra carlina 
(Revolta de les Quintes) i bona part de les tropes de Govern, per defensar-se del poble 
que s’havia aixecat contra el sorteig realitzat el dia 6 de juliol, es va acollir i fortificar a 
l’Hostal de la Vila, on foren assetjats durant dos dies, mig enderrocant l’edifici, fins que 
van cedir.
Aquest hostal i el mercat, eren propers, tal com ho descriu Antoni Vives l’any 1852 referint-
se al segon con su porche noroeste frente al hostal e inmediato horno de la villa. (Antoni 
Vives, Panorama fotográfico de Sabadell, 1881). L’hostal segueix dempeus l’any 1851 
doncs es contracta una assegurança contra incendis pel “mesón” o hostal principal, que 
consta de dos pisos fets amb pedra i fusta. (AMH 2, 1851/0004) tot i que s’acaba 
enderrocant el 1857.
Un any abans s’aterra el porxo del mercat tal com consta a un expedient de l’Arxiu Històric 
de Sabadell segons el qual, el febrer d’aquest any (1856), els veïns demanen el seu 
enderroc per trobar-se en estat de runa, motiu que provoca una inspecció per part de 
l’arquitecte municipal Josep Oriol Bernadet que conclou que efectivament les parets tenen 
poc gruix i presenten esquerdes i que les jàsseres estan podrides i que per tant s’ha de 
reedificar doncs és un paraje donde se reune la mayor parte de la gente principalmente en 
los días de Ferias, Mercados y días festivos y mas en los de lluvia (AMH 3, 1856/0002). 
L’abril del mateix any el president de la Diputació Provincial de Barcelona s’adreça a 
l’Ajuntament de Sabadell demanant l’expedient de l’enderroc del porxo i de la reparació de 
la font i expressa la seva sorpresa per no haver estat informat.
Al solar resultant, entre els anys 1857 i 1858, s’hi pensà fer una casa del Comú, que va 
planejar Josep Oriol Bernadet  i es va arribar a posar la primera pedra el 26 desembre 
1858 tot i que no el projecte no va prosperar.
L’any 1865 l’arquitecte provincial Francisco Daniel Moliné presenta el Proyecto de 
ensanche y mejora de Sabadell en el qual la Plaça Major es descriu amb una amplada de 
38 metres amb quatre costats molt irregulars.
L’any 1869 es presenta el projecte per un nou mercat per carn i peix (AMH 7, 1869/0005) . 
A l’Arxiu Històric de Sabadell es conserva l’expedient, a càrrec de l’arquitecte Josep Maria 
Obradors (AMH 9, 1872/0024), en el qual la plaça és anomenada de la Constitución. Es 
descriu el nucli antic format pels carrers Manresa, Pl.Major, de la Rosa, Sant Roc, 
Pedregar, Burriana, Nueva i Junco, que són irregulars i s’explica que al plànol de l’any 
1863 (reforma de Daniel Moliné) es projectava una gran via de 20 metres d’ample que 
partiria de la Rambla finalitzant a la Carretera de Manresa que no es pot dur a terme 
íntegrament, donat el que costarien les indemnitzacions
L’any 1877 es forma una comissió especial per reprendre la idea de l’obertura d’una Gran 
Via entre la Rambla i la Plaça Major (AMH 12 1877/0027) i el 31 de juliol presenten el 
projecte, la memòria i els plànols de l’arquitecte José Artigas y Ramoneda , exposant que 
es proposa lliurar el centre de “el estrecho recinto que cual angustioso anillo de hierro la 
aprisiona” mitjançant la rectificació dels carrers Alt del Pedregar, Plaça Major i Palanca.
El 20 de desembre de 1879 l’alcalde Pablo Montllor Juncá sol·licita a la Secció de Foment 
de Construccions Civils de la Diputació que es desestimin les impugnacions i es declari el 
projecte d’utilitat pública. 
Encara que sense l’aprovació del projecte, el mateix 1879 s’enderroca el cos sortint de 
l’oest de la Plaça Major mitjançant un acord d’expropiació voluntària entre la Comissió 
d’eixample i els propietaris: Felix Mornau de Amat (Francisco Perez Mornau afegit en llapis 
al document) que és propietari de la major de les finques la cessa per 32.500 pessetes i 
José Formosa Riera, del número 19, per 18.250 pessetes. (AMH 13, 1879/0006).
Caldrà esperar a l’any 1891, quan s’expropia la casa de Francesc Renom, anomenada 
Can Quaranta, que termenava amb la Plaça i el carrer Nou i no serà fins el 1912 que 
s’obre finalment des de la Plaça Major fins a Burriana.
Reprenent la construcció del mercat, l’any 1880 s’enderroca el número 1 de la Plaça Major 
i també el número 2 del carrer Alt del Pedregar (veure informació al carrer corresponent) 
per destinar l’espai a la carnisseria pública i finalment, el 14 d’abril del mateix any, 
s’aprova el projecte però només s’acaba executant el cos del mercat situat al nord, ja que 
no s’enderroquen les cases compreses entre la Plaça Major i el carrer d’en Salvany.
La subhasta de les obres es fa sobre projecte de Miguel Pascual Tintorer per un preu total 
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de 11.351,77 pessetes i la primera, el 26 de maig queda deserta.
Finalment el 1928 s’aprova el pla urbanístic de Renom i Manich que implica la desaparició 
del Pedregar i en conseqüència també del mercat.
Les dues illes de cases del Pedregar, situades al sud del mercat i separades entre elles 
pel carrer Salvany, es comencen a enderrocar l’any 1948 acabant les obres el 1950 
moment a partir del qual desapareix la històrica Plaça Major per esdevenir Passeig.
La obertura definitiva d’una via que creua la ciutat de nord a sud es produeix l’any 1960 
amb l’enderroc de les antigues cases del carrer Manresa i la rectificació de les alineacions 
de les façanes, que s’endarrereixen convertint-lo en un passeig.

Actuacions finca ROIG, A. (1998) Estudi de documentació sobre el procés constructiu del casal núm. 45-49 
del Passeig de la Plaça Major de Sabadell. Informe inèdit entregat al MHS. 18 de maig de 
1998.
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Observacions Aquesta intervenció a proposta del Museu d’Història de Sabadell al casal dels Amat de 
Palou, va permetre documentar i estudiar les estructures i l’evolució constructiva del 
casal. D’aquesta manera es va poder documentar un conjunt d’arcades i murs de 
fonamentació de les façanes i del cos central de l’escala de l’edifici datat l’any 1880, les 
quals s’assentaven damunt d’un paviment d’un soterrani més antic. També es van 
estudiar les parets mitjaneres en les que reposaven les bigues de les plantes superiors 
obrades en el segle XIX. El seu estudi va permetre datar diversos panys de mur entre el 

ROIG, A. (1998) Estudi de documentació sobre el procés constructiu del casal Cafè del 
Passeig (Passeig de la Plaça Major, 45-47, Sabadell)l. Informe inèdit entregat al MHS. 2 
d’octubre 1998.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ
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y = 4599879,09

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Casal del Comú-Casa Consistorial

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARV/M,004

Carrer  de la Rosa, 1
Carrer  de Gràcia, 2

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Muralla; Casal d'Estudi
Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època Baix Medieval (s.XIII-s.XV); Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània 
(s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer de la Rosa, Carrer de Gràcia, solars adjacents

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació / Muralla

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.049.044

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Rosa, Carrer de Gràcia, solars adjacents
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Informació històrica Carrer de la Rosa
Carrer iniciat al segle XII com a carrer d'en Rossa, nom originat en Pere Rossa que hi 
construí una casa en terrenys que li va establir la Pavordia. Amb el temps, el carrer passà 
a anomenar-se de la Rosa, perquè la gent, oblidat l'antic propietari, l'associà al nom de la 
flor. Durant els segles següents el carrer prengué esporàdicament el nom de diversos 
propietaris notables de cada època, com els Solvany, Copons, Mateu, però s'acabà 
imposant el del primer propietari, modificat per l'imaginari popular. Sembla que el tram de 
la via Augusta que franquejava el pla de Sabadell coincidia amb el camí de Sant Cugat i 
passava pel carrer Fondo, pel carrer de Sant Quirze i pel carrer de la Rosa, a recer del 
cementiri i l'església de Sant Salvador, abans de travessar la plaça Major i pujar pel carrer 
de la Salut.
Casal d’Estudi
Casa construïda sobre el fossat i bastida aprofitant un pany de muralla. Durant el s. XVII 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Entre els anys 2001 i 2003 es realitzà una intervenció arqueològica preventiva al Casal de 
l'Estudi de Sabadell. Es coneixia la existència de restes de la muralla que tancava el 
recinte de Sabadell del segle XIV en aquest edifici, localitzades en el mur de tancament 
est de la edificació. 
L'edifici corresponent al Casal de l'Estudi és de planta rectangular, orientat de nord a sud 
amb un angle arrodonit en la cantonada dels carrers de Gràcia i de Rosa. A nivell 
arquitectònic es van diferenciar quatre fases associades a quatre moments històrics 
destacables del conjunt:
Muralla baixmedieval (segle XIV): les restes de muralla estaven construïdes amb una 
base de còdols de riu i pedres grans escairades i lligades amb morter de calç. A partir 
d'aquest sòcol es continuava la paret de la muralla amb un mur fet de tàpia, en què hi 
havia diverses portes d'accés a l'interior i un fossat excavat en el substrat natural que, 
paral·lel a la muralla, envoltava el recinte per protegir-lo. A l'interior d'aquest fossat, 
associades a portes i punts estratègics, es construïren bestorres de defensa. En l'edifici 
de l'estudi, es documenta la cara exterior de la muralla com a mur de tancament est de 
l'edifici, amb una base de pedres de gran mida disposades de manera irregular i lligades 
amb morter de calç. El mur de tàpia era fet d'argila que col·locada en els encofrats, 
premsada i compactada, era revestida amb morter de calç. Es documentà també el 
rebliment del fossat i les restes d'una possible torre i un possible folre del fossat. La torre 
seria de planta quadrada i de sòlida construcció, amb funcionalitat defensiva, exercint un 
control directe sobre la possible porta d'entrada al recinte emmurallat. 
Construcció del Casal de l'Estudi (1602): En el moment què la ciutat va guanyar espai fora 
muralles (segles XV - XVI) es rebliren els fossats i es construí en aquests espais 
guanyats. És en aquest moment quan es construeix el Casal de l'Estudi, que funcionaria 
com a escola de primeres lletres, tot i que, al ser un espai municipal, també s'hi 
instal·laren altres dependències (juntes de gremis, una presó als baixos, un pallol, i un lloc 
de reunió del Consell). Era un edifici de planta rectangular amb una part del mur de 
tancament est que corresponia al pany de muralla del segle XIV i els altres tres murs 
aixecats de nova planta, de la mateixa manera que es creà una plaça (Placeta de l'Estudi) 

Bibliografia CABALLÈ, G.; CANTOS, J.A. (2003) L'evolució històrica del Casal de l'Estudi de Sabadell: 
de zona exterior de muralla a Casa Consistorial, fins al seu ús privat. Arraona Revista 
d’Història Local, 27. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, p. 164 i s.
CARRERAS, M. (1932 Elements d'Història de SabadelL. Ajuntament de Sabadell .p.202
BOSCH I CARDELLACH, A.(1882). Memorias de Sabadell antiguo y su término desde el 
año 1789. Sabadell: Establecimiento tipográfico de Juan Baqués e Hijos.
DD. AA. (1998). Sabadell. Memòries d'una vila .  egles XVI-XVIII. Sabadell: Museu de 
Sabadell.
ORDINACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA I TERME DE SABADELL. Segle 
XVI(1967). Transcripció i ordenació d'Ernest Mateu i Vidal. Sabadell: Comissióde Cultura 
de 1'Excm. Ajuntament de Sabadell. 
 ROIG, A. ROIG, J.(2000). "La vila de Sabadell en epoca medieval: deu anys 
d'arqueologia urbana". Dins 1 Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. 
Actes. [s. l.]: Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, p. 64-76.
ROIG,A., ROIG, J. (2002) La vil·la medieval de Sabadell (ss.XI-XVI). Dotze anys 
d’arqueologia a la ciutat (1988-2000) a Quaderns d’Arqueologia de Sabadell, MHS.

es va anar amortitzant, poc a poc, el fossat. El cos central de la parcel·la correspon a 
l'Estudi de Primeres Lletres, edificat per part del Comú de la Vila, l'any 1602, aquesta, 
sembla ser, és la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les 
primeres de Catalunya. L'any 1846 hi ha una ampliació de l'antiga escola amb la 
construcció d'una casal en un pati que hi havia a continuació del c. de Gràcia (direcció 
nord). En una de les estances, sembla ser, que s'hi reunien el Consell de la Vila. En 
l'indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l'Estudi. 
L'any 1867 es construeix, en l'espai de la placeta de l'Estudi un casal. L'any 1885 es 
procedeix a la venda per subhasta de tot el conjunt, l'any 1886 el nou propietari, Ramón 
Estany i Rosés, realitza una reforma de l'edifici existent, obres a l'interior i renova 
obertures a la façana, l'arquitecte encarregat d'aquesta reforma fou Rafael Estany.

Actuacions finca CANTOS, J.A. (2003) Memòria de l’estudi històric i arqueològic realitzat a l’edifici de l’antic 
Casal de l’Estudi-Casal Consistorial (Sabadell, Vallès Occidental) 2ona fase. Sondejos al 
subsòl. Octubre 2002-febrer 2003. Memòria presentada al Museu d’Història de Sabadell.
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al sud. Els murs perimetrals eren fets de tàpia, amb sòcol de pedres lligades amb morter. 
Ampliació del Casal cap al nord (1846): aquesta ampliació queda constatada a partir 
d'una inscripció a la llinda d'una finestra de la primera planta de l'afegit. En un dels 
sondejos realitzats en el subsòl es localitzaren restes d'un mur, que es lliurava al mur de 
tancament nord del casal i es recolzava al damunt d'un estrat de reompliment que cobria 
la possible torre baixmedieval, tractant-se, segurament, d'un mur de delimitació de l'espai 
interior.
Ampliació de l'edifici cap al sud (1867): es decidí ampliar el casal i construir a la zona de 
la placeta de l'Estudi, es construirà un cos d'edifici prolongació de l'existent amb el 
finançament d'un particular. L'edifici continuarà funcionant com a casa Consistorial fins 
1885. Després s'arribà a un acord amb els pares escolapis per comprar l'edifici que tenien 
a la plaça de Sant Roc i instal·lar-hi allí l'ajuntament, on encara s'hi troba ubicat. En aquell 
moment fou subhastat l'edifici del Casal de l'Estudi, comprat per un particular i a partir 

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
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Indret 7.
LOCALITZACIÓ

4255784
y = 4600250

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Plaça de Ricard Simó

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  del Doctor Puig, 9
Plaça  de ricard Simó

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Muralla

Context Documentalment es té constància que aquest tram de carrer no fou urbanitzat fins ben 
entrat el segle XVIII, fet que s'ha pogut constatar amb la intervenció arqueològica. En els 
varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del municipi, ja es van 
donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de Sant Domènec [avui, 
Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar 
fins la centúria vinent

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer Doctor Puig i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / Obra Pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.08 carrer del Doctor Puig.

Nº reg/cat. AEA.049.045

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Carrer del Doctor Puig i solars adjacents
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Informació històrica La troballa més interessant s’ha realitzat al sector est de la parcel•la. En concret s’ha 
pogut documentar un tram del sistema defensiu de la vila s. XIV. La muralla, d'1,10 m. de 
gruix, es desenvolupa de nord a sud. Només resta la primera filada de pedres. El fossat 
sembla estar en molt bon estat de conservació, aquest es troba retallat en el sediment 
natural (argiles i torturà), mostra una amplada d’entre 5 i 6 m. i una fondària de 2,25 m. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions En aquesta intervenció al solar núm. 9 del carrer Doctor Puig, en el sector est de la 
parcel·la es va documentar un tram del sistema defensiu del segle XIV. Aquesta amb una 
amplada de 1,10 m, orientada nord-sud, només conservava una filera de pedres. En 
canvi, la vall o fossat de la muralla es trobava en molt bon estat, amb una amplada de 5-6 
m i una fondària de 2,5 m. En el seu interior es van excavar 4 nivells arqueològics, amb 
datacions del segle XIV-XV; XVI-XVII. En el mateix sector es va documentar un pou mort i 
un mur de pedra posteriors al fossat, d’època moderna. D’aquest mateix període en el 
sector Oest de la parcel·la es va poder documentar una gruta subterrània amb graons 
excavats al subsòl, que es trobava amortitzada i que es va datar entre el segle XVII i XVIII.

Bibliografia Notícia oral aportada per J. Roig.

CARRERAS, M. (1932): Elements d’història de Sabadell, edicions de la Comissió de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell. Edició facsímil, abril de 1989, Ajuntament de 
Sabadell.

Presenta quatre nivells estratigràfics, datats en els següents segles: XIV-XV, XV i XVI.
Volem destacar que l’excavació del fossat ha donat un bon lot de ceràmiques del s. XV: 
ceràmica verd i manganès, ceràmica de vernís verd, terrissa, blava catalana,...
En aquest mateix sector també s’han documentat un pou mort i un mur de pedra, el quals 
tallen el fossat. Aquestes estructures estan datades en època moderna. D’altra banda, en 
el sector oest de la parcel•la, s’ha pogut documentar una gruta subterrània, amortitzada, 
amb graons excavats al subsòl. Els excavadors daten l’estructura entre els ss .XVII i XVIII.

Actuacions finca ROIG, J. (1998)

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)
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Vista del jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425727
y = 4600364

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Carrer Raval de Fora, núm. 9

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 14
Carrer  Raval de Fora, 9

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Zona del nucli antic fora muralles

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer del Raval de Dins i de Fora i solars adjacents

 

Estat conservació Molt dolent;  Destruit

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 

Reg. intervencions Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes afectades per l'acció urbanística 
(construcció d'edificis, remocions en solars,  intervenció urbanística en la via pública, 
renovació xarxa serveis públics,...).
3- Excavació en extensió dels sectors amb troballes arqueològiques d'interès, prèvia 
avaluació tècnica.
4- Qualsevol projecte de reforma, que afecti elements pertanyents a edificis declarats 
d'interès històric, arqueològic i/o patrimonial, ha de permetre l'excavació i/o documentació 
de les parts afectades. En aquests casos es preveu una doble intervenció arqueològica:
4.1. Excavació i/o documentació de les restes conservades al subsòl.
4.2. Lectura dels volums construïts i aixecament planimètric dels espais afectats.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.37 Raval de Dins i AM.10.38 
Raval de Fora.

Nº reg/cat. AEA.049.046

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer del Raval de Dins i de Fora i solars adjacents
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Sabadell

Carrer Raval de Dins, núm. 14 AEA.049.046.BARP

Observacions La realització de les obres d'una nova construcció en aquest solar va propiciar una 
intervenció arqueològica que permeté documentar restes de tres períodes diferents.
- Època baixmedieval (segle XIII): es van documentar dues sitges amb reompliment de 
ceràmiques de pastes grises, un tupí, ceràmica vidriada, unes tisores i una sivella de ferro 
i teules.
- Època moderna: es localitzaren diferents forats de pal i 3 grans retalls excavats al subsòl 
i reomplerts amb materials diversos, sobretot ceràmica del segle XVIII. També es 
recuperaren 4 monedes dels segles XVII i XVIII.
- Època contemporània: es van trobar restes de paviments de rajols, restes d'un soterrani 
fet amb volta de rajols i escala d’accés, un pou mort, canalitzacions, una gruta subterrània 
i fosses sèptiques.

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – II. Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, A.; ROIG, J. (2002) (La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI) dotze anys 
d'arqueologia a la ciutat (1988-2000). Museu d'Historia de Sabadell, 2001

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

Actuacions finca ROIG, J., (1998), Memòria de la intervenció arqueològica al C/Raval de dins, 14,. Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Text inèdit.  Mem.núm. 3444

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Carrer Raval de Dins, núm. 14. Imatge històrica
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Viesta del Jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425790
y = 4600285

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Doctor Puig, 17-19

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Muralla

Context Documentalment es té constància que aquest tram de carrer no fou urbanitzat fins ben 
entrat el segle XVIII, fet que s'ha pogut constatar amb la intervenció arqueològica. En els 
varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del municipi, ja es van 
donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de Sant Domènec [avui, 
Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar 
fins la centúria vinent

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer Doctor Puig i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Destruït amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació /Obra pública

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.08 carrer del Doctor Puig.

Nº reg/cat. AEA.049.049

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Carrer del Doctor Puig i solars adjacents
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Observacions Amb motiu de la construcció de vivendes de nova planta en aquest solar núm 17-19 es va 
dur a terme una intervenció arqueològica que va posar al descobert estructures amb una 
datació que anava des de l’època medieval fins l’època contemporània. Així de la primera 
fase, època baix medieval, es va localitzar part del fossat de la muralla, el qual seguia un 
eix longitudinal nord-sud, amb una secció transversal troncocònica amb fons apuntat i 

Actuacions finca ROIG, J (1999) Informe tècnic de la intervenció arqueològica al solar del carrer del Doctor 
Puig 17-19 (Sabadell, Vallès Occidental). Setembre. Museu d’Història de Sabadell

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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amb una amplada màxima de 6 m. El nivells que amortitzaven l’estructura es van datar del 
segle XV-XVI. Sembla ser que no es va documentar el pany de muralla per trobar-se 
arrasat.  A més a més, es van documentar restes muraries de dos vivendes dels segles 
XVII-XVIII, així com un retall de poca fondària i de morfologia circular. Per últim es va 
excavar un pou mort amb parets revestides de pedra i una fossa sèptica d’època 
contemporània

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425715
y = 4599964

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  de Sant Roc

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Muralla
Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment enderrocat sota control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació, Lloc o centre de producció i explotació, Muralla

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.54 plaça de Sant Roc.

Nº reg/cat. AEA.049.050

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents
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Plaça de Sant Roc AEA.049.050.BARP

Informació històrica La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.
Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Plaça de Sant Roc AEA.049.050.BARP

Observacions La intervenció arqueològica es va desenvolupar en tota la plaça de ant Roc i en el vial 
nord-oest de la mateixa, el qual enllaça amb el carrer de Gràcia.
Les restes documentades van permetre establir una seqüència cronològica que abasta 
des de l’Alta Edat Mitjana fins l’època contemporània. Així d’època alt medieval es va 
poder documentar un pou circular ubicat a la part baixa del fossat de la muralla medieval. 
Dins d’aquest pou,  a la part superior es va localitzar una concentració d’ossos atribuïts a 
un individu subadult, a un gos i  a una tortuga d’aigua. Per sota es va recuperar restes 
ceràmiques del segle XIII. Dins de la fase de l’edat Baix Medieval es va documentar un 
tram del fossat (finals del segle XVI), així com dues rases orientades igual que el fossat i 
que es van interpretar com a sistemes de desguàs de la fortificació. Del mateix moment es 
van excavar dos panteons del segle XIX, amb 15 i 3 inhumacions respectivament al seu 
interior. D’època moderna es va recuperar restes d’un obrador artesanal format per dos 
forns, conjuntament amb dos pous-dipòsits connectats per una canalització, diversos 
forats de pal (11 en total) i retalls relacionats amb el funcionament de l’obrador. Per altra 
banda, també es va localitzar una galeria subterrània, restes del Portal de Sant Roc, part 
de la fonamentació dels Quarters de la Cavalleria o de l’Hospital que segons els 
documents ocupaven aquest espai entre els segles XVII-XVIII. Per últim, d’època 
contemporània es van excavar restes corresponents a un fort militar del segle XIX, i retalls 
corresponents a diverses remodelacions de l’espai.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia, La Garriga 2001. Volum 3, pp. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.
ROIG, J.; MELO, J. (2003), “La intervenció arqueològica a la plaça de Sant Roc (Sabadell, 
Vallès Occ.), 1999-2000”, Actes II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 
Sant Cugat del Vallès 18-21 d’abril de 2002, Sant Cugat del Vallès: Acram, vol. 1, p. 204-
224.

part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)

Actuacions finca ROIG I BUXÓ, J. (2001) (octubre-desembre 1999 i febrer-març 2000), Memòria de la 
intervenció arqueològica a la plaça de Sant Roc, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Mem.núm. 5005

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Plaça de Sant Roc. Imatge històrica

Vista del Jaciment Vista del Jaciment
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Indret 8
LOCALITZACIÓ

425457,00
y = 4599778,90

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Quirze, 47

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Nucli històric de Sabadell

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer Sant Quirze i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocat amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació; Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.53 carrer de Sant Quirze.

Nº reg/cat. AEA.049.051

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval, moderna i contemporània.Estudi 
de la fortificació de la vila

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents
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Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, J. (2003), “Un forn de teules del segle XV a la vila de Sabadell (Vallès Occ.): la 

Informació històrica El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.
"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos anexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rera Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions L'abril del 1999 es realitzà una intervenció arqueològica al solar situat al número 47 del 
carrer Sant Quirze, amb motiu de l'enderroc de l'edifici que en aquell punt s'hi aixecava. 
Aquesta intervenció va permetre documentar:
- Dos paviments sobreposats corresponents a la vivenda del segle XIX.
- Els fonaments, molt arrasats, dels murs de les antigues façanes de tramuntana (carrer 
Sant Quirze) i migdia (pati del darrere) corresponents a la vivenda dels segles XVIII i XIX.
- Un forn d'obra d'època baix medieval. Aquest es trobaria situat als afores de la ciutat, 
fora del nucli emmurallat, en un espai erm al costat del vial del camí de Sant Quirze. Es 
tracta de l'estructura arqueològica més rellevant i correspon a la primera fase d'ocupació 
del solar. Estava emplaçat a la zona central del solar. Es trobava en molt bon estat de 
conservació i responia a un forn de tiratge vertical del "tipus àrab", amb dues cambres 
sobreposades, separades per una graella. L'estructura del forn va ser excavada al terreny 
natural i es relacionava amb un gran retall a manera de subterrani d'accés. El forn 
presentava una planta quadrada d'uns 2'5 m; la cambra de combustió era totalment 
excavada al substrat geològic i s'hi accedia des del subterrani per una petita obertura de 
80 cm d'amplada x 60 cm d'alçada. Aquest era també de planta irregularment quadrada 
amb un pilar central rectangular retallat al terreny natural i una alçada d'1'9 m. La cambra 
de cocció no es conservava; estava parcialment excavada al terreny natural i cal suposar 
que el seu alçat estaria realitzat per parets fetes d'argila pastada. La graella també va ser 
excavada al substrat geològic, amb 1 m de gruix, presentava la seva superfície perforada 
pels forats de circulació de l'aire o xemeneies de secció circular, regularment repartits. En 
aquest forn i obrador es van elaborar materials constructius, essencialment teules. 
L'amortització d'aquest forn es va situar al segle XV. Entre el material ceràmic recuperat 
destaquen ceràmiques decorades en reflexe, blau i reflexe valencianes i les ceràmiques 
decorades en blau i vidriat monocrom catalanes característiques d'aquest període.

intervenció arqueològica al carrer de Sant Quirze, 47”, a  Actes II Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, Sant Cugat del Vallès 18-21 d’abril de 2002, Sant Cugat 
del Vallès:  Acram, vol. 1, pp. 331-337

Actuacions finca ROIG, J. (1999) Informe de la intervenció al solar del carrer de Sant Quirz, 47 (Sabadell, 
Vallès Occidental). Abril de 1999. Museu d’Història de Sabadell

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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C. Sant Quirze, núm. 47. Imatge històrica

Vista del jaciment.
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425700
y = 4600440

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 40-42

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Zona del nucli antic fora muralles

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer del Raval de Dins i solars adjacents

 

Estat conservació Molt dolent;  Destruït

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.37 Raval de Dins.

Nº reg/cat. AEA.049.052

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer Raval de dins i solars adjacents
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Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – II. Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, A.; ROIG, J. (2002) (La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI) dotze anys 
d'arqueologia a la ciutat (1988-2000). Museu d'Historia de Sabadell, 2001

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

Actuacions finca ROIG ,J. (2000): Memòria de intervenció arqueològica al c/Raval de Dins 40-42, Sabadell 
(2000). Núm. mem. 6665.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El solar en el qual es va realitzar la intervenció arqueològica se situa al sector nord del 
nucli històric de Sabadell, en el barri dels Ravals. L'any 2000 es va dur a terme el seu 
enderrocament per tal de construir una nova promoció d'habitatges. En aquesta finca hi 
havia constància de l'existència de dos cups rectangulars tapats en la zona del pati, a la 
banda del carrer Raval de Fora, i un soterrani, usat en els últims temps com a rebost.
Un cop realitzada la intervenció, s'hi documentaren tres fases:
1. Època Baixmedieval. Segles XIII - XV: localització de dues sitges excavades al terreny 
natural i amortitzades en el segle XIII, a tocar de la façana que dóna al carrer Raval de 
Dins. Tenen un perfil globular lleugerament arrodonit, i en els estrats de rebliment 
aparegueren fragments de teula àrab, de ceràmica de cuina reduïda i oxidada medieval. 
També es documentà una tercera sitja, que talla una de les dues anteriors, i sembla que 
la seva amortització s'ha de situar a partir del segle XV.
2. Època Moderna. Segles XVI - XVII: S'han documentat estructures arqueològiques 
retallades al subsòl de tipus subterrani: un pou mort de planta circular i més de dos 
metres de profunditat reblert de terres amb alt component orgànic i fragments de ceràmica 
de reflexos metàl·lics. Una altra estructura és un retall de 4'5m de diàmetre i 70cm de 
fondària, amb una estreta rampa d'accés en pendent, i un forat de pal en el seu centre; un 
possible àmbit de treball, semisubterrani, excavat uns 50cm en el terreny, que es podria 
relacionar amb una estructura de combustió de tipus artesanal, amb el nivell de circulació 
cobert de cendres. També s'hi va localitzar una galeria subterrània amb diverses 
remodelacions i altres reestructuracions de la zona d'hàbitat, associades també a un canvi 
de funcionalitat de l'espai. Atribuïble a aquest moment també s'ha documentat una 
estructura possiblement relacionada amb el magatzem i transformació de productes 
agrícoles, un cup de vi, una bassa d'amarar calç i una fossa sèptica.
3. Època contemporània. Segles XIX - XX: Es documenta la construcció d'un nou dipòsit 
per a líquids, fet de pedra i morter amb volta de rajols ensorrada, revestit amb rajoles 
vidrades; una petita fossa sèptica i una nova entrada a la galeria subterrània. Del segle 
XX es localitzaren una rasa per a la conducció de serveis i una fossa sèptica.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer Raval de Dins, núms. 40-42 AEA.049.052.BARP

C. Raval de Dins, núms. 40-42. Excavacions

C. Raval de Dins, núms. 40-42. Excavacions Vista del jaciment
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Indret 8
LOCALITZACIÓ

425673,28
y = 4599729,15

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  del Sol

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Zona del nucli antic fora muralles
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer del Sol i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocat amb control arqueològic

Tipus Obra pública

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.55 carrer del Sol.

Nº reg/cat. AEA.049.053

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer del Sol i solars adjacents
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Observacions L'any 1999 es va fer un seguiment arqueològic de les obres de renovació del tram de 
carrer situat entre la plaça de Sant Roc i el carrer de Sant Pere. Aquest seguiment va 
permetre documentar una galeria subterrània o gruta, probablement dels segles XVII-
XVIII, i el clavegueram antic del primer quart del segle XX.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El carrer del Sol va aparèixer entre 1840 i 1850 juntament amb el carrer de Migdia, 
paral·lels a banda i banda del carrer de Sant Pau, que era el camí de Sant Pau de Riu-sec 
i l'eix d'expansió meridional de la ciutat

Actuacions finca MATAS, O. (2000) Informe preliminar del seguiment arqueològic de les obres 
desenvolupades als carrer de Gràcia, del Sol i de Torras i Bages (Sabadell, Vallès 
Occidental). Juliol-setembre de 1999. Museu d’Història de Sabadell

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Carrer del Sol AEA.049.053.BARP

Ortofoto
GPC

Carrer del Sol. Imatge històrica

Vista del jaciment
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, 
núm. 12

AEA.049.054.BARP

Indret 8
LOCALITZACIÓ

425632,25
y = 4599703,01

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Pau, 7-9
Carrer  de Sant Pere, 12

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Sabadell

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, 
núm. 12

AEA.049.054.BARP

Context Zona del nucli antic fora muralles
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de Sant Pau i Sant Pere i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocat amb control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació, Obra pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.51 carrer de Sant Pau i 
AM.10.52 carrer de Sant Pere.

Nº reg/cat. AEA.049.054

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer Sant Pau i Sant Pere i solars adjacents
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, 
núm. 12

AEA.049.054.BARP

Bibliografia
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El carrer de Sant Pau es va originar sobre l'antic camí de Sant Pau de Riu-sec, priorat i 
església romànica consagrada el 1504, que havia pertangut als templers i al segle XIV va 
passar a mans dels hospitalers, l'orde militar dels Cavallers de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem.
El carrer de Sant Pere es formà durant el segon quart el segle XIX i probablement rebé 
aquest nom per contraposar-lo al de Sant Pau, amb el qual s'encreuava.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Sant Pau, núms. 7-9 / Carrer de Sant Pere, 
núm. 12

AEA.049.054.BARP

Observacions Amb motiu de l’enderroc de l’edifici ubicat al solar número 7-9 del carrer Sant Pau i 
cantonada amb el número 12 del carrer Sant Pere va motivar una intervenció 
arqueològica. Totes les troballes que es van fer  en aquest solar van ser estructures 
contemporànies. Es va poder  documentar una conducció d'aigua (mitjans del segle XIX), 
un dipòsit (segle XX), tres pous morts (segle XIX), un retall circular (probablement un altre 
pou mort) i els fonaments de la casa enrunada (segle XVIII - XIX).

Actuacions finca MATAS, O. (2001) Memòria de la intervenció arqueològica al c/ Sant Pau, 7-9 i c/ Sant 
Pere, 12 (2/2001). Àrea de Coneixement i Recerca DGPC.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 AEA.049.055.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425684
y = 4600085

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de la Rosa, 26-32

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 AEA.049.055.BARP

Elements Muralla-Casal d'Estudi
Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Carrer de Gràcia i de la Rosa i solars adjacents

 

Estat conservació Bo;  Restaurat i Conservat el forn i obrador del soterrani

Tipus Lloc d'habitació, Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.43 carrer de la Rosa.

Nº reg/cat. AEA.049.055

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 AEA.049.055.BARP

Informació històrica Carrer de la Rosa
Carrer iniciat al segle XII com a carrer d'en Rossa, nom originat en Pere Rossa que hi 
construí una casa en terrenys que li va establir la Pavordia. Amb el temps, el carrer passà 
a anomenar-se de la Rosa, perquè la gent, oblidat l'antic propietari, l'associà al nom de la 
flor. Durant els segles següents el carrer prengué esporàdicament el nom de diversos 
propietaris notables de cada època, com els Solvany, Copons, Mateu, però s'acabà 
imposant el del primer propietari, modificat per l'imaginari popular. Sembla que el tram de 
la via Augusta que franquejava el pla de Sabadell coincidia amb el camí de Sant Cugat i 
passava pel carrer Fondo, pel carrer de Sant Quirze i pel carrer de la Rosa, a recer del 
cementiri i l'església de Sant Salvador, abans de travessar la plaça Major i pujar pel carrer 
de la Salut.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de la Rosa, núm. 28-32 AEA.049.055.BARP

Observacions Aquesta intervenció de 1998 a la casa catalogada en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de Sabadell responia a la realització d’un estudi dels fonaments 
donada la possibilitat de que es documentés  part de la muralla baix medieval. L’edifici 
datava de meitat del segle XIX, i havia estat construït sobre una altra vivenda , el soterrani 
de la qual s’assentava parcialment en els fonaments de la dita muralla.  Durant la 
intervenció es va poder documentar un forn de pa i obrador amb una datació del segles 
XVII i XVIII. El soterrani definit per murs de 0,60 m d’ample i amb sostre de volta de llibre 
presentava en la zona sud el forn de planta circular de 3 m de diàmetre i una alçada d’1 
m. La entrada al forn estava revestida amb bolcs de granit. Conjuntament amb aquesta 
estructura es va documentar altres estructures com eren un pou i una galeria.
En el 2006, es va dur a terme un projecte de reforma i rehabilitació en coordinació del 
Museu d’Història de Sabadell i el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell.

Bibliografia CABALLÈ, G.; CANTOS, J.A. (2003) L'evolució històrica del Casal de l'Estudi de Sabadell: 
de zona exterior de muralla a Casa Consistorial, fins al seu ús privat. Arraona Revista 
d’Història Local, 27. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, p. 164 i s.
CARRERAS, M. (1932 Elements d'Història de SabadelL. Ajuntament de Sabadell .p.202
BOSCH I CARDELLACH, A.(1882). Memorias de Sabadell antiguo y su término desde el 
año 1789. Sabadell: Establecimiento tipográfico de Juan Baqués e Hijos.
DD. AA. (1998). Sabadell. Memòries d'una vila .  egles XVI-XVIII. Sabadell: Museu de 
Sabadell.
ORDINACIONS DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA I TERME DE SABADELL. Segle 
XVI(1967). Transcripció i ordenació d'Ernest Mateu i Vidal. Sabadell: Comissióde Cultura 
de 1'Excm. Ajuntament de Sabadell. 
 ROIG, A. ROIG, J.(2000). "La vila de Sabadell en epoca medieval: deu anys 
d'arqueologia urbana". Dins 1 Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. 
Actes. [s. l.]: Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval, p. 64-76.
ROIG,A., ROIG, J. (2002) La vil·la medieval de Sabadell (ss.XI-XVI). Dotze anys 
d’arqueologia a la ciutat (1988-2000) a Quaderns d’Arqueologia de Sabadell, MHS.

Casal d’Estudi
Casa construïda sobre el fossat i bastida aprofitant un pany de muralla. Durant el s. XVII 
es va anar amortitzant, poc a poc, el fossat. El cos central de la parcel·la correspon a 
l'Estudi de Primeres Lletres, edificat per part del Comú de la Vila, l'any 1602, aquesta, 
sembla ser, és la primera escola que es va construir com a tal a Sabadell, i una de les 
primeres de Catalunya. L'any 1846 hi ha una ampliació de l'antiga escola amb la 
construcció d'una casal en un pati que hi havia a continuació del c. de Gràcia (direcció 
nord). En una de les estances, sembla ser, que s'hi reunien el Consell de la Vila. En 
l'indret on estava ubicat el casal hi havia una placeta anomenada Placeta de l'Estudi. 
L'any 1867 es construeix, en l'espai de la placeta de l'Estudi un casal. L'any 1885 es 
procedeix a la venda per subhasta de tot el conjunt, l'any 1886 el nou propietari, Ramón 
Estany i Rosés, realitza una reforma de l'edifici existent, obres a l'interior i renova 
obertures a la façana, l'arquitecte encarregat d'aquesta reforma fou Rafael Estany.

Actuacions finca ROIG, A. (1998) El Forn de pa del carrer d’en Rosa, Sabadell. Segles XIV-XVIII. Estudi 
històric i patrimonial. Informe inèdit entregat al MHS, agost 1998
INFORMATIU MUSEUS DE SABADELL (1998) “ Arqueologia urbana”, núm. 4, abril/juliol 
de 1998, pàg. 2. Edita: Organisme Autònom Municipal Museus Municipals de Sabadell
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425803
y = 4600109

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de la Borriana, 30-32
Passeig  de la Plaça Major, 16-18

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern

Ús actual Habitatge

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Ús original/altres Habitatge familiar

Entorn de protecció Carrer Borriana i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Desmuntatge controlat de part de les estructures arqueològique documentades

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Reg. intervencions Abans de qualsevol remoció o intervenció urbanística en aquest sector, caldrà:,,

1- Control arqueològic de qualsevol moviment de terres realitzat en el sector.
2- Excavació sistemàtica del subsòl i de les troballes afectades per l'acció urbanística 
(construcció d'edificis, remocions en solars,  intervenció urbanística en la via pública, 
renovació xarxa serveis públics,...).
3- Excavació en extensió dels sectors amb troballes arqueològiques d'interès, prèvia 
avaluació tècnica.
4- Qualsevol projecte de reforma, que afecti elements pertanyents a edificis declarats 
d'interès històric, arqueològic i/o patrimonial, ha de permetre l'excavació i/o documentació 
de les parts afectades. En aquests casos es preveu una doble intervenció arqueològica:
4.1. Excavació i/o documentació de les restes conservades al subsòl.
4.2. Lectura dels volums construïts i aixecament planimètric dels espais afectats.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.04 carrer de la Borriana i 
AM.10.35 Passeig de la Plaça Major.

Nº reg/cat. AEA.049.056

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Borriana i solars adjacents
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Observacions Carrer de la Borriana 30-32
Aquest solar s’obria també als números 16 i 18 del Passeig de la Plaça Major. Amb la 
intervenció es va localitzar i documentar diferents estructures i elements arqueològics, 
que en la seva majoria corresponen a l'època moderna (segles XVI - XVIII) i 
contemporània (segles XIX - XX), tot i que també hi són presents de manera puntual 
restes d'època baix medieval (segles XIV - XV). Així de la primera fase (època baix 
medieval) es va documentar a  tocar el mur de l'actual façana que dona al Passeig i al 
costat del basament sud d'un dels arcs de punt rodó, una sitja (1'20x1'65 m) de perfil 

Bibliografia ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura

Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 
placeta del Pedregar.

Actuacions finca ROIG, J., (juny-juliol 2001), Memòria de la intervenció arqueològica al passeig de la Plaça 
Major, 16-18- Carrer de la Borriana 33-32. Servei d’Arqueologia de la Generalitat. Inèdit.  
Mem.núm. 4832

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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esfèric amb el fons arrodonit retallada en el terreny natural. El material que es va trobar a 
dins era del segle XIV i cal destacar una possible punta de llança de ferro de fulla ampla; i 
del segle XV en la seva part més superior. Es creu que correspondria a un graner d'un 
habitatge d'època baixmedieval. Era la única estructura atribuïble a aquesta època. 
D'època moderna (segles XVI - XVIII) es trobava presents dos arcs de punt rodó que 
articulaven la planta baixa del casal i l'embigat del pis superior. A l'espai central es va 
detectar un àmbit semisoterrani al qual s'hi accedia per unes escales situades en el costat 
oest. Aquestes conservaven dos graons fets de rajols quadrats lligats amb morter. L'espai 
es trobava compartimentat per uns envans fets de rajols rectangulars que configuraven 
una mena de passadís encarat amb l'escala. Tot plegat semblava apuntar a una 
funcionalitat de rebost o celler per aquest àmbit, que es va situar cronològicament entre el 
segle XVII i XVIII. Aquest àmbit va ser amortitzat cap a mitjans de segle XIX i reblert per 
un potent nivell de terra i runa diversa. Al seu costat nord, a tocar la paret mitgera i al 
costat del primer arc, es va localitzar una gruta o galeria subterrània excavada al terreny 
natural, datable entre el segle XVII i XVIII. Consta d'una galera principal que segueix una 
direcció oest de la que en surt, al cap d'uns dos metres, un brancal que gira cap al costat 
nord comunicant amb un altre passadís que té un eix transversal est-oest. Amb 
posterioritat i ja dins el segle XIX, aquest gruta fou utilitzada com a pou mort o lloc de 
desguàs de dues canalitzacions que hi desembocaven. 
Entrat el segle XX, l'espai que donava al Passeig es trobava dividit en dos àmbits 
diferenciats: un cos cobert de dos pisos corresponent a l'espai d'habitatge i un segon 
espai al darrera, més reduït, corresponent a un pati descobert, que limitava a l'est amb 
l'immoble veí (el del carrer Borriana). D'aquesta manera, en aquest sector es va 
documentar tot el sistema de canalitzacions i evacuació d'aigües residuals, que anaven a 
desembocar a un pou d'una fondària de més de 12 metres. Al costat oposat del pou es 
localitzà una fossa sèptica de planta rectangular de la que sortien dues canalitzacions que 
anaven a desguassar al pou. 
A la part del solar que dona al carrer Borriana no es va poder trobar restes anteriors a 
l'època moderna a causa d'un rebaix que es va fer d'un metre de profunditat. Això va 
destruir qualsevol restes que hi pogués haver en aquest àmbit. Igualment, a l'espai central 
es va localitzar un gran retall de planta circular d'uns 3 metres de diàmetre i d'entre 90 i 
110 cm de fondària que es creu que es tractava d'un bogi mogut per tracció animal. Per la 
manca d'elements arqueològics anteriors, només es pot dir, respecte a la cronologia 
d'aquesta estructura subterrània tipus bogi, que va ser inutilitzada dins la primera meitat 
del segle XVII, moment en el qual van ser reblerta parcialment amb terra, pedres i material 
constructiu, juntament amb material ceràmic característic del període (ceràmica catalana 
amb reflex metàl·lic amb decoració floral i vegetal i ceràmica blava i policroma catalana 
del tipus orles diverses). Al segle XVIII, en aquesta estructura, es fa un pou mort que 
queda inutilitzat a la segona meitat del mateix segle. 
A partir dels anys 50 del segle XX la part de la façana del Passeig i la part de la façana del 
carrer Borriana entren a formar part d'un mateix immoble, amb façana i entrada principal 
pel Passeig de la Plaça Major. D'aquesta manera es van comunicar amb una obertura en 
el mur mitger. Al mig de l'estança, i retallant-se en el rebliment del bogi, i destruït 
parcialment el costat NW del seu retall, es va construir una fossa sèptica feta de rajols 
lligats amb ciment i morter.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)
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Elements Muralla
Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern

Ús actual Habitatge

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Ús original/altres Habitatge unifamiliar

Entorn de protecció Carrer Borriana i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Desmuntatge controlat de part de les estructures arqueològique documentades

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació/muralla

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.04 carrer de la Borriana i 
AM.10.50 carrer de Sant Joan.

Nº reg/cat. AEA.049.057

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època medieval i moderna. Muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de la Borriana i solars adjacents
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Informació històrica Es començà a formar com a carrer Nou, al final del segle XIII, sobre el vall que encerclava 
la vila. Al segle XIV, els Borriana, sembla que procedents de Rubí, s'establiren al carrer 
Nou, que aviat es popularitzà com a carrer de la Borriana. El primer que tenim documentat 
és en Guillem Borriana, que el 1384 ja hi tenia casa i hort, davant l'estret call o callerís 
d'en Rubió, que encara avui és ben visible a la banda de ponent, poc abans d'arribar a la 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de la Borriana, núm. 19 / Carrer de Sant Joan,  
núm. 16

AEA.049.057.BARP

Observacions Carrer de la Borriana 19.
Aquest solar també limitava amb el carrer Sant Joan número 16. Es va engegar una 
intervenció arqueològica l’any 2003, en la qual es va poder documentar diversos elements 
d’època medieval. En primer lloc un tram del fossat de la muralla de la vila del segle XIV. 
A la vegada es va localitzar un retall excavat al subsòl amb diverses intrusions modernes i 
contemporànies: un mur transversal, una rasa i un tub de clavegueram (s.XX): No obstant 
es va poder recuperar material del segle XIV en els nivells més antics.

Bibliografia ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura

placeta del Pedregar.

Actuacions finca MOLINA, D.; ROIG, J. (2004) Informe tècnic de la intervenció arqueològica preventiva al 
carrer Sant Joan 26 – Carrer de la Borriana 19 (Sabadell, Vallès Occidental). Agost-
setembre del 2003.
MOLINA, D. (2004) Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Joan 26/ carrer 
de la Borrriana , 19, (Sabadell, Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya. Inèdit

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Raval de Dins, núm. 36 AEA.049.058.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

426726
y = 4600425

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Raval de Dins, 36

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Zona del nucli antic fora muralles
Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)

Entorn de protecció Carrer del Raval de Dins i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruít

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.37 Raval de Dins.

Nº reg/cat. AEA.049.058

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània fora de muralla 
medieval

Entorn de protecció Carrer Raval de dins i solars adjacents

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Raval de Dins, núm. 36 AEA.049.058.BARP

Bibliografia BOSCH I CARDELLACH, A. (1992) Anales de la Villa de Sabadell – II. Fundació Bosch i 
Cardellach
CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
ROIG, A.; ROIG, J. (2002) (La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI) dotze anys 
d'arqueologia a la ciutat (1988-2000). Museu d'Historia de Sabadell, 2001

Informació històrica Iniciat fora muralles, a la bifurcació dels camins de Caldes i de Manresa, amb la casa que 
hi van edificar els Tres Senyors de la vila, al final del segle XII. L'any 1180 els Tres 
Senyors de la vila establien una casa a la cantonada del camí de Caldes i el de Manresa 
(que amb el temps havia d'ésser carrer de Capsavila i Raval de dins, més ençà). Aquesta 
fou, potser, la primera del Raval de dins, i la posseïa, a les darreries del segle XIV, Pere 
Sibiula."

Actuacions finca MATAS, O. (2004) Informe preliminar intervenció arqueològica al C. Raval de Dins, 36. 
Sabadell, juny 2004
MATAS, O. (2004): Memòria d'intervenció arqueològica al c/Raval de Dins, 36 (Sabadell), 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El solar en el qual es va realitzar la intervenció arqueològica se situa al sector nord del 
nucli històric de Sabadell, en el barri dels Ravals. L'any 2004 es va dur a terme una 
intervenció arqueològica motivada per l'enderroc d'un antic casal i la urbanització de la 
parcel.la. Els treballs han permès evidenciar les diverses fases constructives i reformes 
arquitectòniques realitzades a l'edifici. 
1.- Fase anterior al segle XVI. Representada per les parets del casal enderrocat.
2.- Època moderna (segles XVI-XVII). Documentats dos nivells terrassats (nivell d'ús), una 
llar de foc i diversos retalls de funció indeterminada, de tendència circular; un petit forat de 
pal i un petit muret. Aquestes restes estaven inutilitzades per un nivell que terraplenava 
tota la superfície del solar, amb abundant terrissa, datable al segle XVIII.
3.- Època contemporània (segles XIX-XX). Construccions de conducció i d'abocament 
d'aigües (fosses sèptiques, pous morts..), instal·lades a la zona del pati.

Juliol 2004. Núm. mem. 6406

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425707
y = 4600341

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Via Massagué, 6-8
Carrer  Raval de Dins, 7-9

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Muralla, Obradors i Forns de ceràmica L'Escaiola
Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Via Massagué i Raval de Dins i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Destruït parcialment sota control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centrede producció i explotació / Muralla

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. BCIN. Vinculació amb 
la fitxa Béns arquitectònics 
(AMBIENTS) AM.10.27 Via de 
Massagué i AM.10.37 Raval de Dins.

Nº reg/cat. AEA.049.060

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIN

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). BCIN núm. 4255-ZA-MH 
(Generalitat de Catalunya)

Nº reg/cat. 4255

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderan i contemporània i muralla medieval

Restes de la muralla i obrador de ceràmica de L'Escaiola

Entorn de protecció Via Massaague i Raval de dins. Carrers i solars adjacents
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Informació històrica Muralla:
La muralla de Sabadell es va construir en els segles XIV-XV (època baixmedieval), i en 
general està construïda amb un basament-sòcol de pedres grans, amb carreus cantoners, 
i parament superior de tàpia 8alçada màxima documentada 4 m); en diversos punts hi 
havia els portals d'accés a la vila emmurallada i bestorres defensives. A tot el seu voltant 
s'hi va excavar un fossat al subsòl argilós natural (tortorà), que pot arribar a tenir una 
amplada màxima documentada de 8,5 m i d'una profunditat màxima documentada de 2,5 
m

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Via de Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 AEA.049.060.BARP

Observacions Durant la intervenció en aquest solar es va poder documentar tres fases cronològiques 
d’ocupació de l’espai. La més antiga es situa en plena època medieval (s.XIV) amb la 
documentació de 20 m de pany de muralla i el seu corresponent fossat. A la vegada, 
d’aquesta cronologia es va també localitzar i excavar tres sitges . La segona fase s’ubica 
en època moderna i respon a restes muraries pertanyents a habitatges, a part d’una 
galeria subterrània i unpou d’aigua. D’aquesta època, cal destacar la documentació d’un 
forn del segle XVII, associat a un obrador de terrissers que sembla que corresponia als 
terrissers Escaiola. Per últim, dins de l’època contemporània es van excavar diverses 
canalitzacions i estructures muraries dels darrers habitatges que ocupaven el solar.

Bibliografia BURGUÉS, M. (1925) Estudis de terrissa catalana. Llibreria Sallarés, Sabadell,
BURGUÉS, M. (1929) Sabadell del meu record. Joan Sallent, Impressor, Sabadell, pàg. 32
CARRERAS,  M. (1989). Elements d'història de Sabadell. Sabadell: 1932. 
CASTELLS; A. (1961). L'art sabadellenc: Assaig de biografia local. Sabadell: Edicions 
Riutort,
CASTELLS, A. (1961) L’art Sabadellenc. Edicions Riutort, Sabadell. pàgs. 349-361
RÀFOLS, J.F. (1951) Diccionario bibliogràfico de artistes de Catalunya. Tomo 1. Ed. Milà, 
Barcelona, pàg. 345
ROIG, A. (2004) L’obrador de ceràmica de l’Escaiola (Sabadell, Vallès Occidental). 
Ajuntament de Sabadell. 
ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2001, Volum 3, pàgs. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura
ROIG, A.; ROIG, J. (2004) L’obrador i els forns de terrissa de l’Escaiola (Via Massagué 6-
8, Sabadell, Vallès Occidental). Segles XVIII-XIX. A Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia. La Garriga 2001. Volum 3. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura.
SACS, J. (1929) L’arquitectura de terra cuita. A Gaseta de les Arts, any II,núm 13. 
Barcelona, pàg. 206-211
SAMPERE, E. (1992) Catalogación de los Hornos de España y Portugal. A Tecnologia de 
la cocción ceràmica desde l’Antigüedad a nuestros dies. Asocia185-237 ción de 
Ceramología. Alicante, pàg. 
TORRELLA, J. (1985) Una història de Sabadell per a tots. Sabadell: Biblioteca Quadern 2, 
1985

Obrador de Ceràmica de l’Escaiola 
A principis del segle XVIII, en Josep Escaiola Pujol, terrisser de Caldes de Montbui, 
emigrà a Sabadell i al cap de poc temps, el 1719, es casà amb Marianna Bolsós, pubilla 
d'una coneguda família de la vila. Amb aquest matrimoni s'encetava una llarga tradició de 
terrissers, que ben aviat veurem instal·lats al Raval, a la cantonada amb la plaça de 
l'Àngel. En aquesta propietat, s'hi van mantenir al llarg del temps tant la casa pairal com la 
primera instal·lació d'un obrador i els forns de terrissa.
Cap a mitjan segle XIX els Escaiola tenen diverses propietats immobles als ravals, a la 
plaça de l'Àngel, al carrer de les Valls, a la via de Massagué. Precisament, entre les cases 
número 5 i 7 de la via de Massagué, a la botiga de catifes i articles de viatge Ventura, és 
on l'any 1996 es va posar al descobert aquest conjunt de forns i obrador de l'Escaiola.
Cap a finals del segle XIX, els forns i l'obrador d'aquest costat de ponent de la via de 
Massagué van deixar de funcionar i els Escaiola hi van construir, al damunt, una renglera 
de cases de cos. Amb aquestes obres, totes les construccions de superfície de l'obrador 
van desaparèixer: les eres, el bassó i les basses, els coberts de la llenya i l'assecatge, 
l'obrador de tornejar i fins i tot els magatzems; tan sols es va conservar el gran soterrani 
de càrrega i els forns, que van ser tapiats.

Actuacions finca ROIG, J.  (2004) Informe per a l’eliminació i/o destrucció de les restes documentades a la 
intervenció arqueològica a la Via Massagué, 6-8, carrer del Raval de Dins, 7-9. Setembre-
octubre 2004 (Sabadell, Vallès Occidental)
MATAS ,O.  (2004) Informe per a l’eliminació i/o destrucció de les restes documentades a 
la intervenció arqueològica a la Via Massagué, 6-8, carrer del Raval de Dins, 7-9. 
(Sabadell, Vallès Occidental)
Falta Memoria i actuació 2010

Pla anterior PEPBAMAS
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Vista del jaciment
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425838
y = 4600008

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Antoni Maria Claret, 10-14

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Creixement del nucli històric medieval fora de muralles
Cronologia Època moderna (s.XVI-XVIII) ; Època contemporània (s.XVIII-XXI)

Entorn de protecció Carrer Sant Antoni Maria Claret i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació/Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.46 carrer de Sant Antoni 
Maria Claret.

Nº reg/cat. AEA.049.065

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de l'evolució històrica de la vila de Sabadell

Restes de la població d'època moderna

Entorn de protecció Carrer Sant Antoni Maria Claret i solars adjacents (centre històric)
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Observacions  En aquesta  intervenció arqueològica preventiva al solar corresponent als números 10-14 

Bibliografia ROIG, J. (2004): Informe per a la destrucció i/o eliminació de les estructures 
documentades al solar del carrer Sant Antoni Maria claret, 10-14 de Sabadell (Vallès 
Occidental). Agost-setembre 2004.

Informació històrica La intervenció arqueològica va permetre documentar restes d’època moderna i 
contemporània. Les restes d’època moderna evidencien dues fases diferenciades dins 
aquest període. La primera fase correspon als ss. XVI-XVIII, moment en que es realitzaren 
quatre retalls subterranis que podrien respondre a un sistema de basses d’aigua per 
irrigar zones d’horta. La segona fase, ss. XVII-XVIII, es troba testimoniada per la 
construcció d’un casal i dues galeries subterrànies.
D’època contemporània s’han registrat diverses fases corresponents a estructures 
muràries de diferents habitatges.

Actuacions finca ROIG, J (2004) Memòria d'intervenció arqueològica al carrer de  St Antoni M. Claret 10-14 
(Sabadell) agost 2004. Arxiu Àrea Coneixement i Recerca, DGPC.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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del carrer Sant Antoni Marià Claret de Sabadell, situada a pocs metres del tancament sud 
de la muralla i del fossat de la vila fortificada d'època baixmedieval (segle XIV), va estar 
motivada per l'execució d'un projecte urbanístic. Es va poder documentar diverses restes 
corresponents a època moderna i contemporània, així com algunes fosses sèptiques i 
pous morts molt recents, sense interès arqueològic. Anterior al segle XVI no s'hi localitzà 
cap resta, per tant es tracta d'un terreny desocupat fins al segle XVI, moment en què s'hi 
realitzaren grans retalls subterranis.  Es tracta de quatre retalls, atribuïbles a un sistema 
de basses d'aigua per a irrigar una extensa zona d'horta fora del tancament sud del 
recinte emmurallat de la vila en aquells moments. Un cop amortitzades aquestes basses i 
tapades, es va detectar la construcció d'uns casals damunt d'aquest espai, en la segona 
meitat del segle XVII. Es van localitzar quatre trams de fonaments fets de còdols i morter 
de calç, i una bassa d'amarar calç, i dues galeries subterrànies que estarien en relació 
amb les edificacions d'època moderna. Per últim, d'època contemporània es documenten 
els fonaments de diverses parets mitgeres que formaven tres habitatges.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425776
y = 4600238

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Marià Fortuny
Passatge  de Can Jonc

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern

Cronologia Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492); Època moderna (s.XV-XVIII); Època 
Contemporània (S.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer Marià Fortuny-Passatge Jonc i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Parcialment enderrocat sota control arqueològic

Tipus Lloc d'habitació / obra Pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.25 carrer de Marià Fortuny.

Nº reg/cat. AEA.049.068

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes del nucli històric

Entorn de protecció Carrer Marià Fortuny-Passatge Jonc i solars adjacents
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Bibliografia ENRICH, R. (1994): Plaça de l'Àngel - Carrer de la Salut. Memòria de la intervenció 
arqueològica de 1989-1990. Sabadell. Memòria presentada al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.

OLMEDO, C. i SOLER, G. (1999): Seguiment arqueològic del Pla de Renovació Integral 

Informació històrica La intervenció arqueològica ha permès documentar restes d’època moderna i 
contemporània. Les restes modernes apareixen constituïdes per fragments de 
fonamentacions de construccions del s. XVI enderrocades l’any 1905. Mentre les restes 
adscrites a l’època contemporània són: canalitzacions de terrissa del s. XIX, grutes, una 
antiga línea de façana, i restes de paviment també del s. XIX. Així mateix s’han recuperat 
restes ceràmiques, faunístiques i una moneda que comprenen del s. XV fins a l’actualitat. 
Assenyalar la localització d’un petit fragment de mur que podria ser d’època baixmedieval.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Amb motiu de la renovació del clavegueram al carrer Marià Fortuny i passatge Jonc , es 
va dur a terme una  intervenció arqueològica que va permetre documentar restes d’època 
moderna i contemporània en diverses rases de les 22 efectuades. Així, atribuïbles al segle 
XVI es van recuperar part de les fonamentacions de les construccions, les quals van ser 
enderrocades a inici del segle XX. D’època contemporània es van recuperar 
canalitzacions fetes de terrissa del segle XIX; grutes i una antiga línia de façana amb 
restes de paviments del mateix segle XIX. Tan sols sembla que es va documentar les 
restes d’un mur que podria correspondre a l’època baixmedieval. Per últim es van 
recuperar diverses restes materials (entre ells una moneda de coure no identificada) que 
abasten des del segle XV fins l’actualitat.

del Centre de Sabadell.

ROIG, A. (1994): Intervenció arqueològica 1994. Carrer del Doctor Puig, núm.21 i carrer 
Marià Fortuny, núm.20, Sabadell, octubre de 1994. Informe entregat al Museu d'Història 
de Sabadell.

Actuacions finca CANTOS, J.A. (2001) Memòria de l’actuació arqueològica al carrer Marià Fortuny-
Passatge Jonc, Sabadell (Vallès Occidental). Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura. Reg. 3429

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Vista del jaciment
IAS
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425637
y = 4600146

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Gràcia, 28-28B

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Gràcia, 28-28B AEA.049.069.BARP

Context Nucli medieval de la ciutat de Sabadell i restes de l'emmurallament medieval i modern
Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII); Època Contemporània (S.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de Gràcia i solars adjacents

 

Estat conservació Regular;  Parcialment destruït

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.16 carrer de Gràcia.

Nº reg/cat. AEA.049.069

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes del nucli històric

Entorn de protecció Carrer de Gràcia i solars adjacents
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Informació històrica El carrer de Gràcia va néixer com a carrer de la Borromera i era el camí de Sabadell a 
Terrassa. El nom de Gràcia té l'origen en una marededéu trobada per uns llenyataires al 
torrent de Togores, portada a la vila i venerada com a Mare de Déu de Gràcia en una 
fornícula del portal Nou de l'Estudi, que aleshores tancava el carrer de la Borromera poc 
abans d'arribar al carrer de Sant Antoni.
Segle XII: "A més d'aquestes velles famílies possessores de casals o solars, podem 
esmentar les que tenien, vora el cor de l'antic Sabadell, terres de conreu, i eren els 
Clasquerí, que en posseïa a la partida de la Borromera sobre la qual, amb el temps havia 
de fer-se el carrer de Gràcia;" (p. 93) Segle XIII: "El primer lloc on van aixecar-se edificis 
nous, però força modestos, va ésser en la Burrumera, en l'entronc del camí de Sabadell a 
Sant Cugat i del de Terrassa. Es corresponien aquests camins amb els carrers de Sant 
Quirze i de Gràcia actuals." (p. 110) 
"L'establiment de valls va fer eixamplar la vila en tota l'extensió que anava del carrer de la 
Rosa a la Plaça de l'Àngel. L'estudi que en 1599 el Consell va acordar construir, era el 
primer edifici d'arrencada de la línia de Llevant del carrer de Gràcia, i, com ja sabem, 
s'aixecava sobre el vall antic." (p. 213) 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions L'any 2003 es va dur a terme una intervenció arqueològica al número 28 - 28 bis del 
carrer de Gràcia, amb l'objectiu d'identificar restes de la muralla perimetral del segle XIV 
(segons Roig 2002), o del fossat d'aquesta. Tot i així, els resultats de la intervenció han 
proporcionat restes d'una vivenda del segle XVII, així com estrats de finals de segle XIX i 
XX: un pou d’aigua, vuit clavegueres, un sifó, un possible forn de pa, paviments i quatre 
fosses sèptiques.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

"En 1609 [el municipi] va acordar fer una altra font en el començ del que havia d'ésser 
carrer de Gràcia, a la Placeta de l'Estudi o de la Casa nova de la Vila que així 
s'anomenava (per a distingir-la de la Casa vella de la Vila o Sagristia del carrer Alt de 
l'Església) l'edifici que el Consell havia acordat aixecar en 1578." (p. 239)

Actuacions finca VELASCO, C. (2003). Memòria de la intervenció arqueològica al c/Gràcia, 28 - 28 bis 
(Sabadell, Vallès Occidental). Mem.Núm. 4027

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Desembre 2000
Díaz i Ortells, Jaume
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Vista de la façana de l'edifici intervingut. 2003 Vista dle pati de la vivenda l'any 2002
Velasco Felipe, CarlesVelasco Felipe, Carles

Vista de les restes arqueològiques. 2003 Vista del jaciment
IASVelasco Felipe, Carles
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Indret 8
LOCALITZACIÓ

425549,38
y = 4599814,45

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Sant Quirze, 11-11B

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Medieval Baixa edat mitjana (1230-1492); Època moderna (s.XV-XVIII); Època 
Contemporània (S.XVIII-XX)

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent;  Enderrocat amb control arqueològic

Tipus Cova o estructures subterrànies; lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.53 carrer de Sant Quirze.

Nº reg/cat. AEA.049.071

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes del nucli històric

Entorn de protecció Carrer de Sant Quirze i solars adjacents
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Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell

Informació històrica El carrer de Sant Quirze va néixer al segle XIII fora muralles, a banda i banda del camí de 
Sant Cugat, en un modest aplec de cases i horts que s'anomenà barri darrera l'Església o 
de la Borromera. Tot i que al segle XV havia arribat a desaparèixer, va renéixer al XVI i el 
1603 ja tenia gairebé la llargada actual.
"El primer lloc on van aixecar-se edificis nous, però força modestos, va ésser en la 
Borromera, en l'entronc del camí de Sabadell a Sant Cugat i del de Terrassa. Es 
corresponien aquests camins amb els carrers de Sant Quirze i de Gràcia actuals. El 
conjunt d'habitacions (amb horts closos anexes) fetes, a partir de 1237 en aquest indret i 
possiblement a banda i banda del camí de Sant Cugat, s'anomenà Barri, per tal com es 
trobava fora muralles, i es precisà encara com a Barri de rera Església o de la Borromera 
per la posició, i Barri i cases de Ramon Sallent, en record d'un dels que primer hi 
edificaren." (p. 110)

Actuacions finca MARAGALL, M. (2005) Memòria de l’actuació arqueològica al carrer de Sant Quirze 11-11 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions El motiu de la intervenció en aquest solar van ser els rebaixos del terra realitzats en la 
finca i que podrien afectar a possibles restes arqueològics conservats al subsòl. Els 
treballs de seguiment consistien en el control de les cales obertes i dels paraments 
interiors que es tenien que repicar.
Durant el control es va identificar diversos elements, la major part dels quals de caràcter 
poc rellevant i d'escassa entitat: un pou amb reble modern que no es va excavar; la 
fonamentació de la façana de la casa; una canalització en desús (segle XIX), un arc 
cegat,...i alguns materials bàsicament d'època moderna (segles XVII, XIX i XX), a 
excepció d'un fragment de pisa decorada del segle XIV. En canvi, cal destacar una gruta o 
galeria subterrània (estructura que es coneix també com hipogeu) excavada al substrat 
natural. Aquesta constava d'una galeria descendent esgraonada, un passadís i una sala 
de reduïdes dimensions, de planta amb tendència quadrangular i amb un banc corregut 
adossat a les parets. Pel que fa a la cronologia i la funció de la cavitat cap element va 
aportar dades relacionables amb la data de construcció ni amb l'ús originari, anterior al de 
fresquera o rebost domèstic evidenciat (a la sala) durant el segon terç del segle XX. Les 
atribucions cronològiques i funcionals d'aquestes estructures subterrànies és motiu de 
controvèrsia. tot i que alguns estudis les situen entre mitjans del segle XVI i el segle XVIII 
altres interpretacions li atorguen un origen medieval i continuen plantejant el dubte sobre 
la seva verdadera funcionalitat.

bis, Sabadell (Vallès Occidental). 2-11 de desembre del 2003. Servei d’Arqueologia del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vista del jaciment
IAS
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Indret 8
LOCALITZACIÓ

425588,58
y = 4599797,95

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  de Sant Roc, 7-9

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Sabadell

Plaça de Sant Roc, 7-9 AEA.049.072.BARP

Context Nucli històric de Sabadell, recinte emmurallat

Cronologia Època medieval (s.XIII-XV); Època moderna (s.XV-XVIII)`; Època contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc d'habitació / Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.54 plaça de Sant Roc.

Nº reg/cat. AEA.049.072

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Plaça de Sant Roc i solars adjacents
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Informació històrica La plaça de Sant Roc es va formar a finals del segle XVI com a placeta dels Estricadors, 
però aviat va prendre el nom actual.
Segle XVI: "A més de la Placeta de Mossèn Llobet, dita després de l'Estudi, es va formar, 
a darreries de la centúria, la Placeta dels Estricadors, que prompte s'anomenaria de Sant 
Roc. En 1590, Na Isabel de Meca i de Clasquerí va fer establiment a Pere Llobet, pagès (i 
germà del clergue, de segur), d'una terra que termenava a llevant amb l'hort dels Meca; a 
migdia, amb el camí reial de Girona a Montserrat (el que venia de Granollers i anava vers 
Martorell i empalmava en la vila amb el de Terrassa i Montserrat que passava pel que 
havia d'ésser carrer de Gràcia); a ponent, amb el camí que duia als Estricadors, i a 
tramuntana amb una plaça que hi havia. En aquesta terra Pere Llobet hi va bastir el gran 
edifici de tres casals que més tard havia d'ésser el nou Hospital de Sabadell i que tancava 
la Plaça de Sant Roc per la banda de migdia. Altres cases de la família Llobet que venien 
del carrer de St. Cugat constituïen el costat de ponent de la Plaça. L'església, rectoria i 
part del cementiri, feien el costat de tramuntana i l'hort dels Meca el de ponent." (p. 212-
213) 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció 1- Conservació integral d'aquells elements singulars i exclusius del patrimoni sabadellenc: 
restes de muralla, construccions, paraments, infraestructures..., amb possibiltats de ser 
musealitzats in situ.
2- Elements històrico-artístics apareguts en el transcurs de remocions, excavacions del 
subsòl i/o documentació de façanes: obertures d'edificis, finestrals, etc…

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Plaça de Sant Roc, 7-9 AEA.049.072.BARP

Observacions Durant els mesos de juliol i agost de 2004 es realitzà una intervenció arqueològica 
preventiva en el solar corresponent als números 7-9 de la Plaça de Sant Roc de Sabadell, 
motivada pel projecte d'enderroc de l'edifici existent i posterior construcció de nous edificis 
i aparcaments soterranis. La superfície del solar és d'uns 336 metres quadrats, i es troba 
situat en una zona de gran expectativa arqueològica ja que tot i estar en una zona fora 
muralles, es trobava dins l'àrea ocupada pel barri medieval conegut com la "Borromera", 
documentat en el segle XIII.
La intervenció arqueològica va permetre localitzar estructures d'època baixmedieval, 
moderna i contemporània.
Pel que fa a les estructures relacionades amb el barri de la "Borromera" (segle XIV), les 
restes més antigues documentades són dos retalls de funcionalitat indeterminada, un 
d'ells reblert de ceràmica grollera, ceràmica vidrada i en verd i manganès, i l'altre de 
ceràmica monocroma en manganès, ceràmica verd i manganès i, per damunt d'aquests, 
un nivell amb ceràmica blava catalana dels segles XVII - XVIII. 
D'època moderna (segles XVI - XVIII) s'ha documentat una estructura negativa i diversos 
forats de pal quadrangulars al seu voltant. Es troba situada a l'extrem sud-est del solar; és 
formada per un retall allargat i dos retalls perpendiculars amb dos forats de pal als 
extrems nord; a banda d'aquests hi ha més forats de pal. 
Els retalls es troben amortitzats amb ceràmiques de reflexos metàl·lics entre altres 
ceràmiques del segle XVI. Una altra estructura és un retall de forma troncocònica, amb 
una boca d'un metre de diàmetre que es va eixamplant i arriba a 1'90m de diàmetre als 
2'5m de profunditat. L'estructura és reblerta de diversos estrats datats dels segles XVII, 
XVIII, i XIX segons la ceràmica que s'hi trobà. Un últim retall localitzat d’aquesta 
cronologia és de forma circular, d'uns 0'75m de diàmetre que també ha proporcionat 
materials ceràmics d'època moderna.
També es localitzà una galeria subterrània (que no va poder ser excavada) reblerta de 
runa d'època moderna, un cup de vi desfigurat per la construcció d'una fossa sèptica, i el 
nivell d'ús relacionat amb el cup de vi. El cup de vi deixà de funcionar en el segle XVIII o 
inicis del XIX, moment de construcció de la fossa sèptica que el retalla.

Bibliografia CARRERAS, M. (1932) Elements d'història de Sabadell. Ajuntament de Sabadell
  ROCA, P1973Les muralles de Sabadell

ROIG, J. (2004) Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occidental) a Actes de les Jornades d’Arqueologia i 
Paleontologia, La Garriga 2001. Volum 3, pp. 826-845. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura.

Segle XVI: "En la que és Plaça de Sant Roc, va habilitar-se un nou portal que se'n digué 
dels Estricadors, pel camí que hi passava." (p. 214)

Actuacions finca Memòria de intervenció arqueològica a la Plaça de St Roc 7-9, Sabadell (2004). Arxiu 
Àrea de Coneixement i Recerca, DGPC.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor AEA.049.073.BARP

Indret 8
LOCALITZACIÓ

425930
y = 4600033

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de les Tres Creus
Carrer  de Sant Cristòfor

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Sabadell

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor AEA.049.073.BARP

Context Han aparegut restes d’època medieval i moderna, sense precisar.
Cronologia Època medieval; Època moderna

Entorn de protecció Carrer de les Tres Creus, cantonada carrer de Sant Cristòfol.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Indeterminat

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.56 carrer de les Tres Creus.

Nº reg/cat. AEA.049.073

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de les Tres Creus, cantonada carrer de Sant Cristòfol.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Carrer de les Tres Creus - Carrer de Sant Cristòfor AEA.049.073.BARP

Actuacions finca E. Junyent DRACMA SCCP (2007)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 AEA.049.074.BARP

Indret 8
LOCALITZACIÓ

425695
y = 4600394

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Via  Massagué, 16-22
Carrer  Raval de Dins, 21-27

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 AEA.049.074.BARP

Context Segons A. Roig (informació oral), aquest indret està documentat com a un dels 
establiments dels terrissers Escaiola.

Cronologia Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció La troballa es realitzà en un solar sense construir situat entre el Raval de Dins i la Via 
Massagué.

 

Estat conservació Desconegut 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.27 Via de Massagué i 
AM.10.37 Raval de Dins.

Nº reg/cat. AEA.049.074

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Via Massagué, núm. 16-22- Raval de Dins, 21-27 i entorn
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 AEA.049.074.BARP

Informació històrica Segons A. Roig (informació oral), aquest indret està documentat com a un dels 
establiments dels terrissers Escaiola. L'any 1990-1991 es recolliren fragments de 
ceràmica i de terrissa, les quals formaven part d'una xemeneia. Els elements recollits es 
daten entre els ss. XVII i XIX.

Actuacions finca J.M. Coll - J. Roig (1990)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Via de Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 AEA.049.074.BARP

Ortofoto
GPC

Via Massagué- Raval de Dins. Imatge històrica
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Mercat Central AEA.049.078.BARP

Indret 8
LOCALITZACIÓ

425362.50
y = 4599899.41

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Plaça  del Mercat, 1

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Mercat Central AEA.049.078.BARP

Context Entre els mesos de febrer i abril del 1999, es realitzà un seguiment arqueològic de les 
obres dels edificis de serveis i de construcció de l'aparcament del Mercat Central de 
Sabadell.

Aquest seguiment va permetre localitzar una sèrie d'estructures d'època contemporània. 
En concret es va localitzar:

- Un dipòsit d'aigües i un de fuel-oil del Mercat Central, construïts en la segona meitat del 
segle XX. El dipòsit d'aigües era per abastir la fàbrica de gel situada als soterranis del 
mercat.

- Una claveguera principal del primer quart del segle XX al carrer Calderon, entre aquest i 
el carrer Jovellanos.

- Un forn, una canalització d'aigües i un pou que havien format part d'una rajoleria 
amortitzada durant la primera meitat del segle XIX.

- Un pou aïllat sense elements per ser datat, al carrer Coromines.

- Una habitació soterrada al carrer d'en Font relacionada amb els serveis de clavegueram 
de la ciutat.

Cronologia Des de Modern ( 1453 / 1789 )

 

Estat conservació Molt dolent;  Destruït

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Controls
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AP/R.10 Mercat 
Central.

Nº reg/cat. AEA.049.078

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Mercat Central AEA.049.078.BARP

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Mercat Central AEA.049.078.BARP

Ortofoto
GPC

Vista del jaciment. Gener 2001
Díaz i Ortells, Jaume
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Gràcia, 1-5 AEA.049.087.BARP

Indret 8
LOCALITZACIÓ

425576.57
y = 4599852.30

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Gràcia, 1-5

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Gràcia, 1-5 AEA.049.087.BARP

 

 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.16 carrer de Gràcia.

Nº reg/cat. AEA.049.087

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció Carrer de Gràcia, núm 1-5

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Gràcia, 1-5 AEA.049.087.BARP

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer de Gràcia, 1-5 AEA.049.087.BARP
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer del Convent, 33.- Raval de Fora, 40 AEA.049.088.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425731
y = 4600480

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms  Carrer de la Mare de Déu de les Neus, 18

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  del Convent, 33
Carrer  Raval de Fora, 40

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Carrer del Convent, 33.- Raval de Fora, 40 AEA.049.088.BARP

Context El solar intervingut es localitza dins del Centre Històric de Sabadell (sector del Raval). El 
lloc està delimitat pels carrers del Raval de Fora, 40, del Convent, 33 i de la Mare de Déu 
de les Neus, 18.

Cronologia Època medieval; Època moderna; Època contemporània

Entorn de protecció El solar intervingut es localitza dins del Centre Històric de Sabadell (sector del Raval). El 
lloc està delimitat pels carrers del Raval de Fora, 40, del Convent, 33 i de la Mare de Déu 
de les Neus, 18.

 

 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació; lloc d'habitació; cova o estructures subterrànies; 
obra pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.38 Raval de Fora.

Nº reg/cat. AEA.049.088

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-50

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la població d'època moderna i contemporània i muralla medieval

Entorn de protecció El solar intervingut es localitza dins del Centre Històric de Sabadell (sector del Raval). El 
lloc està delimitat pels carrers del Raval de Fora, 40, del Convent, 33 i de la Mare de Déu 
de les Neus, 18.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Carrer del Convent, 33.- Raval de Fora, 40 AEA.049.088.BARP

Informació històrica Prèviament a les tasques de prospecció i excavació arqueològiques del subsòl, s’ha dut a 
terme el corresponent estudi històric, arquitectònic i documental de les finques més 
antigues d’aquest conjunt d’habitatges a enderrocar. L’estudi l’ha fet l’ínclit Albert Roig i 
les arquitectes Roser Saus i Marta Llonch, i ha permès precisar la cronologia de les 
diferents cases (ss XVII-XX).

D’aquestes cases el Museu d’Història de Sabadell ha recuperat diferents elements i 
objectes de caràcter domèstic que han ingressat al fons.

Un cop enderrocats els diferents habitatges, la intervenció arqueològica en el subsòl ha 
permès documentar diverses restes d’època moderna i contemporània (ss XVII-inicis del 
XIX): paviments, murs, fosses sèptiques, un soterrani (antiga carbonera amb ús posterior 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell. Memòria de l’any 2007

MOLINA, D. (2008): Informe tècnic del desmuntatge i eliminació de les estructures 
arqueològiques del solar del carrer del Convent, 33 – carrer de la Mare de Déu de les 
Neus, 18 – carrer del Raval de Fora, 40 (Sabadell, Vallès Occidental), informe inèdit lliurat 
al Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

com a celler), diverses galeries subterrànies, un cup de vi, un parell de forns de terrissa 
amb els corresponents testers,…

Actuacions finca Impafinsa Meroca i Cia Comunitat de Béns (Tomàs Paz), l'any 2007, va promoure una , 
excavació arqueològica preventiva amb seguiment de màquines i documentació motivat 
per l'enderroc de l'edifici. Les tasques arqueològiques van ser dirigides per A. Roig - D. 
Molina ARRAGO SL

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-50)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Sabadell

Molí de les Tres Creus AEA.050.BARP

Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

426946,3
y = 4599594,6

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Molí d'en Capalà - Molí de la Trilla - Molí d'en Casanovas

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.008

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 
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Molí de les Tres Creus AEA.050.BARP

Elements Molí

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i dels 
treballs de recerca efectuats. La protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb 
estructures tipus sèquies i amb àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat 
mitjana ha de ser sistemàtica i ha de preveure, tant la lectura arqueològica dels volums 
construïts, com la possible documentació de restes al subsòl, pertanyents a antigues 
construccions precedents o a àmbits de serveis soterrats (dipòsits, altres tipus 
d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes hidràulics, etc.). El cas del Molí de les 
Tres Creus, per les successives i profundes transformacions sofertes, presenta una 
mínima expectativa arqueològica.

Ús actual Indústria

Cronologia Època contemporània (S.XVIII-XXI)

Ús original/altres Molí paperer. En el S.XIX s’hi treballava el cotó.

Entorn de protecció De l'antic molí paperer, datat en el s.XVII, només queda el casal totalment ocultat per una 
fàbrica propietat de l'empresa Grau. Tot i això, al costat est del molí, encara poden 
observar-se les restes de la sèquia que li portava l'aigua des del molí d'en Fontanet. Cal 
destacar que el molí de les Tres Creus podria haver tingut resclosa pròpia

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.008.

Nº reg/cat. AEA.050

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-52

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Ocupació industrial de la zona del riu Ripoll

El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb 
l'antiga indústria (dipòsits, pous, sistemes hidràulics, galeries i altres tipus 
d'infrastructures)

Molíns i dependències

Entorn de protecció De l'antic molí paperer, datat en el s.XVII, només queda el casal totalment ocultat per una 
fàbrica propietat de l'empresa Grau. Tot i això, al costat est del molí, encara poden 
observar-se les restes de la sèquia que li portava l'aigua des del molí d'en Fontanet. Cal 
destacar que el molí de les Tres Creus podria haver tingut resclosa pròpia.

Tot i ser un espai de mínima expectativa, cal destacar la possibilitat de localitzar restes 
d'antics volums construïts i/o d'antics sistemes hidràulics
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Sabadell

Molí de les Tres Creus AEA.050.BARP

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Molí de les Tres Creus AEA.050.BARP

Bibliografia BOLOS, J.; NUET, J. (2003) La sèquia Monar i els molins del riu Ripoll. Quaderns de 
Patrimoni IV

Informació històrica Aquest molí rep aquest nom d'ençà del 1777, abans rebia el nom de molí d'en
Casanoves. L'any 1759 es féu el molí paperer d'en Casanoves, segons un
document del 1750 era al peu de les Costes dites del mas Martina. L'any 1759 hi
treballaven 10 persones, en aquest molí. S'hi diu que hi havia deu piques per a la
fabricació de paper blanc.
El 1777 aquest molí era d'en Francesc Capalà, mercader de Barcelona.
Cal tenir present que en el procés de fabricació del paper, l'aigua hi era
fonamental. Mentre els molins fariners i fin i tot segurament els drapers eren
edificis petits, els molins paperes necessitaven unes naus més grans.
Es té constància de que en aquest molí s'hi treballava el cotó, cap al s. XIX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-52)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Joan B. Amadé - La Farinera AEA.051.BARP

Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426274,00
y = 4599999,80

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Antic Vapor Vila i Fusté

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  d' Alfons Sala, 79-89
Carrer  del Comte de Reus, 1-3

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Joan B. Amadé - La Farinera AEA.051.BARP

Elements La Farinera, Vapor Vila i Fust, Joan B. Amade

Context Aquest espai inclou tres implantacions industrials documentades d'ençà el segle XIX, les 
quals en el seu moment funcionaren amb energia generada pel vapor. Les implantacions 
industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat traces 
arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions relacionades amb 
el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, a més, s'hi poden 
conservar les traces de parts dels edificis originals. Cal una protecció sistemàtica 
d'aquests espais, tant des del punt de vista arqueològic com documental i patrimonial, que 
contempli la lectura arqueològica dels volums construïts, a banda de la prospecció i 
excavació del subsòl, a fi de permetre el coneixement del procés històric d'industrialització 
llanera de Sabadell.

Ús actual Educatiu. (Centre d’Estudis Vidal i Barraquer) / Indústria

Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII), Època contemporània (s.XVIII-XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció  Integrat en els seus orígens per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 
conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.037 La 
Farinera.

Nº reg/cat. AEA.051

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-53

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Desenvolupament dels vapors a Sabadell

Traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal 
lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, 
etc.).

Entorn de protecció Aquesta ZEA està  integrada per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 
conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.Actualment, només poden localitzar-se restes en l'àmbit 
del vapor de Joan B. Amade, que encara no ha estat enderrocat i on encara poden 
romandre amagades, tant sota les construccions existents, com entre els carrers de Bilbao 
i d'Alfons Sala.
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Joan B. Amadé - La Farinera AEA.051.BARP

Entorn de protecció Es proposa conservar els elements identificats a la fitxa de protecció arquitectònica així 
com les infrastructures associades.
De la resta d'edificacions, s'haurà de realitzar un estudi aprofundit d'aquells elements 
d'interès, històric industrial, que restin actualment, com per exemple les carboneres de la 
Farinera.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica La Farinera deu el nom a la primera activitat que es va desenvolupar. La documentació 
més antiga que es disposa és un plànol de Foment del 1878, responen a la petició del 
senyor Pedro Manich, que en el 1877  havia demanat una llicència d’obres. La primera 
xemeneia ja apareix en aquests plànols.  Amb posterioritat s’aniran ampliar les 
construccions fabrils dedicades a diverses activitats, passant a estar format per varis 
edificis, tot i que en el moment inicial,  el conjunt del vapor comprenia un habitatge de 
planta baixa i dos pisos construïts per Gabriel Romeu l’any 1883. Aquest edifici estava 
situat al carrer de Topete (actual Alfons Sala) i correspondria al número 65, entre el que 
va ser l’antic vapor Vilà i Fusté i La Farinera (amb aquesta limitaria pel sud i l’est). Al cap 
d’uns anys de la posada en marxa de les instal·lacions, l’any 1892 els germans Mitjans 
compraren el vapor a un dels socis, Gabriel Romeu Viñas.

Actuacions finca El motiu que va donar lloc a l’estudi històric i arqueològic de La Farinera fou el projecte 
d’enderroc d’una part dels edificis que formaven el conjunt amb l’objecte de construir 
edificis d’habitatges i de perllongar el carrer del Metge Mir en aquella zona1, en el
context de l’Espai d’Expectativa Arqueològica núm. 53-D2 del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni de Sabadell (Joan B. Amade–La Farinera).
Fases d’estudi i metodologia
La primera de les fases de la intervenció es va fer el 2005. Consistí en l’estudi arqueològic 
d’urgència i, paral·lelament, en l’aixecament planimètric de les restes d’únicament les 
naus situades al nord del recinte, a tocar del vapor Vilà i Fusté i en procés d’enderroc en 
el moment de començar la intervenció de Dracma arqueologia, ja que estaven afectades 
per un projecte de construcció d’habitatges i l’obertura cap a l’oest del carrer del Metge 
Mir. La resta de les naus de La Farinera estaven encara dempeus, algunes formant part 
de les instal·lacions de l’IES Vidal i Barraquer.
Anys més tard es va dur a terme l’estudi arqueològic de paraments i espais industrials, 
com també la recerca documental de la totalitat del vapor, incloent-hi l’espai estudiat 
inicialment. També es va dur a terme l’aixecament planimètric de tots els elements del 
conjunt industrial i l’obtenció de material fotogràfic de vistes generals, de detalls i l’edició 
de muntatges per millorar-ne la comprensió. L’aixecament planimètric incloïa plantes i 
alçats tant generals com de detalls. Un exemple d’aquest treball és
el tractament de les carboneres modernes que en la seva darrera fase havien actuat com 
a sala de música del centre d’ensenyament.
Aquesta segona fase abraçava tota la superfície del complex industrial, en què clarament 
es diferenciava la zona sud, amb activitat industrial fins al 2005, de la zona nord, adaptada 
com a centre d’ensenyament durant gairebé els trenta anys anteriors. Tot i que ambdues 
zones presentaven una arquitectura aparentment força diferenciada a causa de les 
adaptacions als usos, es va encarar l’estudi amb una visió unitària del conjunt. Com a 
exemple i resultat d’aquest plantejament, es va constatar que espais aparentment 
diferents eren en realitat part d’una mateixa estructura contigua, com fou el cas dels 
soterranis adjacents al carrer de Covadonga.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Vapor Vidal i Fusté
Entre els dies 12 i 31 de desembre de 2005 es realitzà una intervenció arqueològica en el 
solar que havia ocupat l'antic Vapor Vila i Fusté. El document més antic que fa referència 
a aquesta fàbrica data de 1876. Aquesta intervenció venia motivada pels importants 
rebaixos de terres que s'havien d'efectuar en gran part del solar, que podien  afectar 
restes en el subsòl. Hi ha notícies que en el subsòl de la fàbrica existien estructures 
soterrànies: passadissos, dipòsits o calderes, és per això que calia una intervenció 
arqueològica per tal de localitzar possibles punts d'interès arqueològic i una avaluació 
preliminar de les característiques i importància d'aquestes. El resultat de la intervenció fou 
la localització d'un total de 16 estructures. Tres pous, tres dipòsits, dos passadissos, dos 
estructures edilícies, dos fonamentacions, quatre bullidors, un fragment de mur i una 
caldera.  Es va considerar que les estructures més antigues serien els pous; els dipòsits 
eren de diferent naturalesa, presentaven murs de diferents tipus d'obra i guixos i dos d'ells 
amortitzen fonamentacions anteriors. Pel que fa als passadissos, els dos localitzats es 
trobaven excavats en les argiles naturals; un d'ells estava seccionat ja en l'inici de la 
intervenció, el que quedava d'aquest es conservava perquè no s'havia enderrocat una 
petita edificació que albergava en el seu interior uns lavabos i una petita central elèctrica.  
Es va documentar un espai soterrani destinat a les carboneres i la caldera, formada per 
una estructura de planta rectangular bastida amb maons refractaris.
Antic Vapor La Farinera
Durant el mes d'agost de 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
corresponent a les fases I i II de l'estudi de l'Antic Vapor la Farinera, situat entre els 
Carrers Covadonga, Alfons Sala i Comte de Reus del municipi de Sabadell. Les 
característiques del conjunt i el fet que havies de ser enderrocats bona part dels edificis 
per a la construcció d'habitatges en aquest espai va motivar la realització d'aquest estudi. 
Aquest va proporcionar informació respecte a la seva història, modificacions, i altres 
aspectes. El seu nucli inicial es troba a la zona nord, afirmació que és possible realitzar a 
partir de diferents elements: la documentació consultada en què apareix aquesta zona 
com a primera edificada, i la localització del nucli de producció energètica (carboneres i 
xemeneia). En base a això es considera que la primera nau construïda va ser l'anomenat 
Espai VII, que coincideix en mides i ubicació amb la documentació. Tot i que en un primer 

Per tal de facilitar el treball d’estudi i descripció, les naus foren numerades amb números 
romans. A partir d’aquesta numeració general, a cada espai de cada nau se li assignà una 
subnumeració a partir de números àrabs i lletres.
Per acabar, durant els mesos de març i abril del 2008 es va fer el treball de camp 
corresponent al seguiment de l’enderroc parcial de les instal·lacions ocupades per 
l’institut, que afectà només l’extrem nord del conjunt en una franja d’uns quatre metres 
d’amplada en direcció est-oest. Aquesta intervenció anava relacionada amb el projecte de 
prolongació del carrer del Metge Mir fins a la Gran Via.
Atès que en un primer moment les tasques que calia dur a terme consistien en l’enderroc 
de la zona marcada, s’establí com a metodologia de treball de camp, sobretot per raons 
de seguretat mentre s’enderrocava, el seguiment puntual de les tasques fora de l’activitat 
de les màquines. El seguiment de l’enderroc d’elements verticals va permetre documentar 
l’estructura de les cobertes, que es varen poder observar en secció, com també les 
diferències entre les naus fruït de diversos moments constructius. Amb aquests treballs es 
van reflectir gràficament les característiques d’algunes estructures no documentades fins 
aleshores (com el cas de les cobertes).
Pel que fa a la intervenció en el subsòl, es va fer un seguiment minuciós, amb un 
arqueòleg al peu de la màquina i, quan les circumstàncies ho requerien, l’ajut d’un 
arqueòleg auxiliar. Durant el procés es constatà l’existència de nombroses estructures al 
subsòl, algunes de modernes (dipòsits, fosses i canalitzacions) i d’altres de relacionades 
amb l’antic vapor, que eren importants per explicar el funcionament de les primeres fases. 
Les estructures farcides de runa es buidaren i documentaren de forma molt completa. La 
majoria de les estructures relacionades amb el vapor van ser parcialment destruïdes per 
les obres d’obertura del carrer.
L’estudi d’edificis i el seu subsòl porta sovint a la documentació d’estructures de cotes 
positives i negatives no relacionades entre si. En el cas dels espais fabrils, però, això no 
és així. La part energètica d’un vapor acostuma a ubicar-se al subsòl i, a més,
són estructures que no solen aparèixer recollides en els projectes d’obra. La seva 
documentació és, doncs, doblement important.
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moment era de planta baixa, sembla que es va reconstruir o es va destruir en part per tal 
de fer dos pisos més d'alçat. Segons el plànol de foment de 1878, la xemeneia inicial 
estaria situada entre aquesta nau i el carrer Covadonga. En 1881 es demana permís per a 
la construcció de dues naus amb un pati de drapaires al centre. Aquestes naus són les 
anomenades espai IX i espai XI (l'espai X seria el pati que queda enmig). El mateix any, 
mesos més tard es documenta una venda de part del terreny a la companyia de 
ferrocarril. En aquest document es descriu el Vapor i es diu que hi ha com a mínim un 
edifici de dues plantes i altres de planta baixa destinats a magatzem, a més d'altres 
dependències i dipòsits d'aigua. És probable que bona part del terreny estigués construït.  
Fins 1917 no es tenen notícies de noves edificacions, i posteriorment es realitza la 
coberta dels patis. Un cop coberts aquests, es deuria fer la façana del carrer Comte de 
Reus, que li donaria un aspecte homogeni al conjunt.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-53)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Façana del carrer Covadonga. Agost 2007
Junyent Carreras, Eugeni
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426274,00
y = 4599999,80

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.092

Carrer  d' Alfons Sala, 79-89
Carrer  del Comte de Reus, 1-3

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Elements La Farinera, Vapor Vila i Fusté, Joan B. Amadé.

Context Aquest espai inclou tres implantacions industrials documentades d'ençà el segle XIX, les 
quals en el seu moment funcionaren amb energia generada pel vapor. Les implantacions 
industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat traces 
arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions relacionades amb 
el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, a més, s'hi poden 
conservar les traces de parts dels edificis originals. Cal una protecció sistemàtica 
d'aquests espais, tant des del punt de vista arqueològic com documental i patrimonial, que 
contempli la lectura arqueològica dels volums construïts, a banda de la prospecció i 
excavació del subsòl, a fi de permetre el coneixement del procés històric d'industrialització 
llanera de Sabadell.

Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII), Època contemporània (s.XVIII-XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció  Integrat en els seus orígens per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 
conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.037 La 
Farinera.

Nº reg/cat. AEA.051.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-53

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquesta ZEA està  integrada per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 

conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.Actualment, només poden localitzar-se restes en l'àmbit 
del vapor de Joan B. Amade, que encara no ha estat enderrocat i on encara poden 
romandre amagades, tant sota les construccions existents, com entre els carrers de Bilbao 
i d'Alfons Sala.
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Informació històrica La Farinera deu el nom a la primera activitat que es va desenvolupar. La documentació 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions apor Vidal i Fusté
Entre els dies 12 i 31 de desembre de 2005 es realitzà una intervenció arqueològica en el 
solar que havia ocupat l'antic Vapor Vila i Fusté. El document més antic que fa referència 
a aquesta fàbrica data de 1876. Aquesta intervenció venia motivada pels importants 
rebaixos de terres que s'havien d'efectuar en gran part del solar, que podien  afectar 
restes en el subsòl. Hi ha notícies que en el subsòl de la fàbrica existien estructures 
soterrànies: passadissos, dipòsits o calderes, és per això que calia una intervenció 
arqueològica per tal de localitzar possibles punts d'interès arqueològic i una avaluació 
preliminar de les característiques i importància d'aquestes. El resultat de la intervenció fou 
la localització d'un total de 16 estructures. Tres pous, tres dipòsits, dos passadissos, dos 
estructures edilícies, dos fonamentacions, quatre bullidors, un fragment de mur i una 
caldera.  Es va considerar que les estructures més antigues serien els pous; els dipòsits 
eren de diferent naturalesa, presentaven murs de diferents tipus d'obra i guixos i dos d'ells 
amortitzen fonamentacions anteriors. Pel que fa als passadissos, els dos localitzats es 
trobaven excavats en les argiles naturals; un d'ells estava seccionat ja en l'inici de la 
intervenció, el que quedava d'aquest es conservava perquè no s'havia enderrocat una 
petita edificació que albergava en el seu interior uns lavabos i una petita central elèctrica.  
Es va documentar un espai soterrani destinat a les carboneres i la caldera, formada per 
una estructura de planta rectangular bastida amb maons refractaris.
Antic Vapor La Farinera
Durant el mes d'agost de 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
corresponent a les fases I i II de l'estudi de l'Antic Vapor la Farinera, situat entre els 
Carrers Covadonga, Alfons Sala i Comte de Reus del municipi de Sabadell. Les 
característiques del conjunt i el fet que havies de ser enderrocats bona part dels edificis 
per a la construcció d'habitatges en aquest espai va motivar la realització d'aquest estudi. 
Aquest va proporcionar informació respecte a la seva història, modificacions, i altres 
aspectes. El seu nucli inicial es troba a la zona nord, afirmació que és possible realitzar a 
partir de diferents elements: la documentació consultada en què apareix aquesta zona 
com a primera edificada, i la localització del nucli de producció energètica (carboneres i 
xemeneia). En base a això es considera que la primera nau construïda va ser l'anomenat 
Espai VII, que coincideix en mides i ubicació amb la documentació. Tot i que en un primer 
moment era de planta baixa, sembla que es va reconstruir o es va destruir en part per tal 
de fer dos pisos més d'alçat. Segons el plànol de foment de 1878, la xemeneia inicial 
estaria situada entre aquesta nau i el carrer Covadonga. En 1881 es demana permís per a 
la construcció de dues naus amb un pati de drapaires al centre. Aquestes naus són les 
anomenades espai IX i espai XI (l'espai X seria el pati que queda enmig). El mateix any, 
mesos més tard es documenta una venda de part del terreny a la companyia de 
ferrocarril. En aquest document es descriu el Vapor i es diu que hi ha com a mínim un 
edifici de dues plantes i altres de planta baixa destinats a magatzem, a més d'altres 
dependències i dipòsits d'aigua. És probable que bona part del terreny estigués construït.  

Bibliografia BENAUL, J.M (1994). Fàbriques i establiments amb força de Vapor a Sabadell (1838-1915)
BENAUL, J.M. (2009)  (dir.), El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització 
empresarial i ciutat industrial, Sabadell: Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell
JUNYENT, E.; CARMONA, M.C. (2012)  La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. 
Empreses i entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 
2012
JUNYENT, E.; CARMONA, M.C . (2016) La Farinera de Sabadell: vapor per moure un 
molí. Estudi d’arqueologia industrial. Arraona. Revista d’Història. Museu de Sabadell, pp. 
114-127

més antiga que es disposa és un plànol de Foment del 1878, responen a la petició del 
senyor Pedro Manich, que en el 1877  havia demanat una llicència d’obres. La primera 
xemeneia ja apareix en aquests plànols.  Amb posterioritat s’aniran ampliar les 
construccions fabrils dedicades a diverses activitats, passant a estar format per varis 
edificis, tot i que en el moment inicial,  el conjunt del vapor comprenia un habitatge de 
planta baixa i dos pisos construïts per Gabriel Romeu l’any 1883. Aquest edifici estava 
situat al carrer de Topete (actual Alfons Sala) i correspondria al número 65, entre el que 
va ser l’antic vapor Vilà i Fusté i La Farinera (amb aquesta limitaria pel sud i l’est). Al cap 
d’uns anys de la posada en marxa de les instal·lacions, l’any 1892 els germans Mitjans 
compraren el vapor a un dels socis, Gabriel Romeu Viñas.
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Fins 1917 no es tenen notícies de noves edificacions, i posteriorment es realitza la 
coberta dels patis. Un cop coberts aquests, es deuria fer la façana del carrer Comte de 
Reus, que li donaria un aspecte homogeni al conjunt.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-53)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 13.
LOCALITZACIÓ

426274,00
y = 4599999,80

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.037

Carrer  d' Alfons Sala, 79-89
Carrer  del Comte de Reus, 1-3

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Elements La Farinera, Vapor Vila i Fust, Joan B. Amade

Context Aquest espai inclou tres implantacions industrials documentades d'ençà el segle XIX, les 
quals en el seu moment funcionaren amb energia generada pel vapor. Les implantacions 
industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat traces 
arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions relacionades amb 
el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, a més, s'hi poden 
conservar les traces de parts dels edificis originals. Cal una protecció sistemàtica 
d'aquests espais, tant des del punt de vista arqueològic com documental i patrimonial, que 
contempli la lectura arqueològica dels volums construïts, a banda de la prospecció i 
excavació del subsòl, a fi de permetre el coneixement del procés històric d'industrialització 
llanera de Sabadell.

Cronologia Època moderna (s.XV-XVIII), Època contemporània (s.XVIII-XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció  Integrat en els seus orígens per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 
conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.037 La 
Farinera.

Nº reg/cat. AEA.051.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-53

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Desenvolupament dels vapors a Sabadell

Traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal 
lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, 
etc.).

Entorn de protecció Aquesta ZEA estava  integrada per tres elements industrials de diferent entitat i estat de 
conservació: Joan B.Amade, vapor Vila i Fusté i La Farinera, ha sofert canvis de 
delimitació, deguts a la realització dels estudis arqueològics vinculats a la intervenció 
urbanística recentment efectuada.
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Observacions apor Vidal i Fusté
Entre els dies 12 i 31 de desembre de 2005 es realitzà una intervenció arqueològica en el 
solar que havia ocupat l'antic Vapor Vila i Fusté. El document més antic que fa referència 
a aquesta fàbrica data de 1876. Aquesta intervenció venia motivada pels importants 
rebaixos de terres que s'havien d'efectuar en gran part del solar, que podien  afectar 
restes en el subsòl. Hi ha notícies que en el subsòl de la fàbrica existien estructures 
soterrànies: passadissos, dipòsits o calderes, és per això que calia una intervenció 
arqueològica per tal de localitzar possibles punts d'interès arqueològic i una avaluació 
preliminar de les característiques i importància d'aquestes. El resultat de la intervenció fou 
la localització d'un total de 16 estructures. Tres pous, tres dipòsits, dos passadissos, dos 
estructures edilícies, dos fonamentacions, quatre bullidors, un fragment de mur i una 
caldera.  Es va considerar que les estructures més antigues serien els pous; els dipòsits 
eren de diferent naturalesa, presentaven murs de diferents tipus d'obra i guixos i dos d'ells 
amortitzen fonamentacions anteriors. Pel que fa als passadissos, els dos localitzats es 
trobaven excavats en les argiles naturals; un d'ells estava seccionat ja en l'inici de la 
intervenció, el que quedava d'aquest es conservava perquè no s'havia enderrocat una 
petita edificació que albergava en el seu interior uns lavabos i una petita central elèctrica.  
Es va documentar un espai soterrani destinat a les carboneres i la caldera, formada per 
una estructura de planta rectangular bastida amb maons refractaris.
Antic Vapor La Farinera
Durant el mes d'agost de 2007 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
corresponent a les fases I i II de l'estudi de l'Antic Vapor la Farinera, situat entre els 
Carrers Covadonga, Alfons Sala i Comte de Reus del municipi de Sabadell. Les 
característiques del conjunt i el fet que havies de ser enderrocats bona part dels edificis 
per a la construcció d'habitatges en aquest espai va motivar la realització d'aquest estudi. 
Aquest va proporcionar informació respecte a la seva història, modificacions, i altres 
aspectes. El seu nucli inicial es troba a la zona nord, afirmació que és possible realitzar a 
partir de diferents elements: la documentació consultada en què apareix aquesta zona 
com a primera edificada, i la localització del nucli de producció energètica (carboneres i 
xemeneia). En base a això es considera que la primera nau construïda va ser l'anomenat 

Bibliografia BENAUL, J.M (1994). Fàbriques i establiments amb força de Vapor a Sabadell (1838-1915)
BENAUL, J.M. (2009)  (dir.), El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. Organització 
empresarial i ciutat industrial, Sabadell: Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell
JUNYENT, E.; CARMONA, M.C. (2012)  La Força del vapor a l’eixampla de Sabadell. 
Empreses i entorn: Covadonga, Eixampla, Gràcia, Sabadell: Premi Caixa de Sabadell, 
2012
JUNYENT, E.; CARMONA, M.C . (2016) La Farinera de Sabadell: vapor per moure un 
molí. Estudi d’arqueologia industrial. Arraona. Revista d’Història. Museu de Sabadell, pp. 
114-127

Informació històrica La Farinera deu el nom a la primera activitat que es va desenvolupar. La documentació 
més antiga que es disposa és un plànol de Foment del 1878, responen a la petició del 
senyor Pedro Manich, que en el 1877  havia demanat una llicència d’obres. La primera 
xemeneia ja apareix en aquests plànols.  Amb posterioritat s’aniran ampliar les 
construccions fabrils dedicades a diverses activitats, passant a estar format per varis 
edificis, tot i que en el moment inicial,  el conjunt del vapor comprenia un habitatge de 
planta baixa i dos pisos construïts per Gabriel Romeu l’any 1883. Aquest edifici estava 
situat al carrer de Topete (actual Alfons Sala) i correspondria al número 65, entre el que 
va ser l’antic vapor Vilà i Fusté i La Farinera (amb aquesta limitaria pel sud i l’est). Al cap 
d’uns anys de la posada en marxa de les instal·lacions, l’any 1892 els germans Mitjans 
compraren el vapor a un dels socis, Gabriel Romeu Viñas.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Espai VII, que coincideix en mides i ubicació amb la documentació. Tot i que en un primer 
moment era de planta baixa, sembla que es va reconstruir o es va destruir en part per tal 
de fer dos pisos més d'alçat. Segons el plànol de foment de 1878, la xemeneia inicial 
estaria situada entre aquesta nau i el carrer Covadonga. En 1881 es demana permís per a 
la construcció de dues naus amb un pati de drapaires al centre. Aquestes naus són les 
anomenades espai IX i espai XI (l'espai X seria el pati que queda enmig). El mateix any, 
mesos més tard es documenta una venda de part del terreny a la companyia de 
ferrocarril. En aquest document es descriu el Vapor i es diu que hi ha com a mínim un 
edifici de dues plantes i altres de planta baixa destinats a magatzem, a més d'altres 
dependències i dipòsits d'aigua. És probable que bona part del terreny estigués construït.  
Fins 1917 no es tenen notícies de noves edificacions, i posteriorment es realitza la 
coberta dels patis. Un cop coberts aquests, es deuria fer la façana del carrer Comte de 
Reus, que li donaria un aspecte homogeni al conjunt.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-53)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

La Farinera. Agost 2007
Junyent Carreras, Eugeni
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425970,00
y = 4599937,53

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Edifici CASSA

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de la Concepció, 20
Carrer  de la Indústria, 37

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vapor Joan Comerma, antiga fàbrica tèxtil Sallarès Deu

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl. En aquest espai, que inclou un edifici original 
en part rehabilitat i en part molt reformat i transformat, encara s'hi poden conservar restes 
d'antics serveis industrials soterrats (dipòsits, soterranis, instal lacions relacionades amb el 
sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.).

Ús actual Oficines i serveis

Cronologia Època contemporània (s.XX-XXI)

Ús original/altres Activitat industrial

Entorn de protecció A banda de l'interès patrimonial de l'edifici, de la seva tipologia industrial i de diversos 
elements ornamentals i tipològics de la façana, en l'indret on s'emplaça la seu de CASSA 
es poden preservar estructures soterrades relacionades amb l'antic vapor tèxtil.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Documentació gràfica i plàstica
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. BCIL. Vinculació amb 
la fitxa Béns arquitectònics AI.050 
Edifici de CASSA.

Nº reg/cat. AEA.052

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).BCIL

Nº reg/cat. EEA-54

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor urbanístic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Encara s'hi poden conservar restes d'antics serveis industrials soterrats 
(dipòsits, soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic 
de vapor, pous, galeries, etc.)

Proces de desenvolupament del tramat urbanísitc al vontant del segle XX i 
les necessitats industrials

Exemple de l'arquitextura indústrial del segle XX.

Entorn de protecció A banda de l'interès patrimonial de l'edifici, de la seva tipologia industrial i de diversos 
elements ornamentals i tipològics de la façana, en l'indret on s'emplaça la seu de CASSA 
es poden preservar estructures soterrades relacionades amb l'antic vapor tèxtil.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Vapor de Joan Comerma AEA.052.BARP

Informació històrica Edifici construït al voltant dels eixamples projectats a Sabadell a finals del segle XIX per 
l'urbanista D. Molina i Pascual, i que tenien com a finalitat la connexió de les indústries 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Sabadell

Vapor de Joan Comerma AEA.052.BARP

Observacions Conjunt d’edificacions industrials del S. XX, ubicat inicialment dins un entorn urbà o 
periurbà, pròxim a una via de comunicació
ràpida, destinat a l’explotació i l’activitat industrial amb obtenció d’energia mitjançant la 
força motriu de l’electricitat, per
manufacturació, producció o emmagatzematge.

amb el ferrocarril. Autors: .Eduard Maria Balcells i Buïgas (1913), Antoni Forrellad, Antoni 
Trallero i Josep Salvador (enginyers, 1946-1948). 
Projectat l'any 1912, no es va construir fins el 1914, any en què morí el fundador de 
l'empresa tèxtil Sallarès Deu. Es concep com una nau fabril de planta baixa i primer pis. El 
creixement constant de l'empresa obliga a ampliar l'espai, per la qual cosa s'adquireixen 
les dues finques veïnes del carrer de la Concepció. Sota l'impuls dels enginyers industrials 
Antoni Forrellat i Solà i Antoni Trallero i Alós, entre 1946 i 1948, es projecta una ampliació 
i remodelació de l'edifici original, que va dur a terme el també enginyer industrial Josep 
Salvador. 
En la primera reforma (1946) es construeixen els soterranis i una nova nau al costat de la 
que ja hi havia, la qual passa a ser magatzem. La coberta en forma de dent de serra, que 
dóna il·luminació natural zenital, està construïda amb jàsseres de gelosia reblades i tot 
sustentat per esvelts pilars formats amb perfil de ferro. En aquesta nau hi havien els 
ordidors i les contínues de doblar. 
En la segona reforma (1948) s'amplià el soterrani i s'aixecà una nova planta pis sobre el 
cos original, destinada a les cosidores.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-54)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 5.
LOCALITZACIÓ

425524,50
y = 4600594,03

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Sant Miquel, de, 22-24

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Miquel Cladellas AEA.054.BARP

Context Implantació industrial que havia funcionat amb força de vapor

Ús actual Residencial

Cronologia Època contemporània (s.XIX-XX)

Ús original/altres Industrial

Entorn de protecció L'edifici d'aquesta antiga fusteria dels ss.XIX i XX es troba molt deteriorat. Encara resten 
dempeus paraments interiors originals. El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions 
soterrades relacionades amb l'antiga indústria. En alçat també es poden conservar restes 
d'interès arqueològic. La façana principal està força transformada.

 

Estat conservació Dolent 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS

Nº reg/cat. AEA.054

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-56

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb 
l'antiga indústria

En alçat també es poden conservar restes d'interès arqueològic. La façana 
principal està força transformada

Entorn de protecció Espai que ocupa l'anitga fusteria moguda amb vapor. Carrer Sant Miquel 22-24
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Observacions L'edifici d'aquesta antiga fusteria dels ss.XIX i XX es troba molt deteriorat. Encara resten 
dempeus paraments interiors originals. El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions 
soterrades relacionades amb l'antiga indústria. En alçat també es poden conservar restes 
d'interès arqueològic. La façana principal està força transformada.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-56)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Ortofoto
GPC

Miquel Cladellas

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor Buxeda Nou - Vapor Casanovas - Jeroni Gibert AEA.055.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425630,00
y = 4599059,25

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.30

Carrer  de Duran i Sors, 71
Carrer  de Ferran Casablancas

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vapor Buxeda Nou-Vapor Jeroni Gibert

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai es 
conserva la pràctica totalitat d'un edifici original d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, 
xemeneia, etc.), el qual ocupa tota una illa del barri de l'Eixample. L'altre, que també 
conserva edificacions d'interès, es dedicava a la foneria.

Ús actual Residencial - Educatiu-Industrial

Cronologia Època contemporània (s.XIX-XXI)

Ús original/altres Industrial-Industrial llanera

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la caldera. 
Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials originals, de 
gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals edificades, 
igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de Zurbano i de 
Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria tractar-se de la 
residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades in 
situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix cos 
edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.029.CA 
(AI.029.01 Naus i 029.02 Xemeneia) 
Vapor Buxeda Nou; AI.038.CA 
(AI.038.01 Naus i AI.038.02 
Xemeneia); Vapor de l'Escardat i  
Vapor Jeroni Gibert AI.030.CA 
(AI.030.01 Edificis i AI.030.02 
Xemeneia).

Nº reg/cat. AEA.055

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-58
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Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.

 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

En aquest espai es conserva la pràctica totalitat d'un edifici original 
d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, xemeneia, etc.), i unes 
edificacions destinades a la foneria.

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la 
caldera. Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials 
originals, de gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals 
edificades, igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de 
Zurbano i de Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria 
tractar-se de la residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades 
in situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix 
cos edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.
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Informació històrica La indústria tèxtil ha estat un dels motors econòmics de Sabadell des del segle XVI, 
començant per la llanera i seguida per la de tissatge de lli. El 1559 es creà el Gremi de 
Paraires, més tard anomenat Gremi de Fabricants. Durant el segle XVIII Sabadell tingué 
activitats industrials importants a banda de la tèxtil, com la terrisseria i la papereria. El 
Vapor Buxeda Nou forma un conjunt d'edificis amb molta importància històrica, que ha 
patit molts canvis al llarg de la seva existència des dels punts de vista arquitectònic, tècnic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció La proposta concreta de conservació es fixa a la fitxa de protecció arquitectònica

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Entre els mesos de març i juliol de 2006 s'ha dut a terme una intervenció arqueològica 
preventiva en el Vapor Buxeda Nou de Sabadell. Les característiques del conjunt que 
formava el vapor i la necessitat d'enderroc d'una part important de les naus per a construir 
habitatges ha motivat aquesta intervenció. 
La intervenció arqueològica ha consistit en el seguiment de l'activitat de les màquines en 
el rebaix del subsòl i en la excavació de les estructures aparegudes, en la majoria dipòsits 
i conduccions relacionades amb el funcionament del vapor en diferents moments 
cronològics, i es trobaren reomplertes de materials contemporanis. Algunes estructures 
han estat datades a partir de documentació escrita conservada. Els rebaixos de terres 
realitzats han permès documentar fins a 16 dipòsits de diferents moments, el més 
important es catalogava de soterrani, amb una superfície de 200 metres quadrats, potser 
l'aigua de pluja que es recollia de la teulada de la nau III era canalitzada a través de les 
columnes i conduccions sota el paviment fins aquest dipòsit.

Bibliografia   CARMONA, M.C.; JUNYENT, E2008El Buxeda Nou (Sabadell). Vapor i vaporistes

i industrial, que li han proporcionat la fisonomia que s'observa en l'actualitat. El vapor es 
començà a construir en 1878 i va iniciar activitat en 1882. Fou fundat per la família 
Buxeda. En un inici constava de la Casa del Vapor i les naus I i II a més d'un dipòsit 
d'aigua.

Actuacions finca Vapor Buxeda Nou:
CARMONA, M.C.; JUNYENT, E. (2006) Memòria intervenció arqueològica al Vapor 
Buxeda Nou, Sabadell .Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca, DGPC.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-58)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Vapor Buxeda Nou-Jeroni Gibert
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425564.76
y = 4599069.84

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.29

Carrer  de Ferran Casablancas, 145-193
Carrer  de Sant Pau, 102-104

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vapor Buxeda Nou-Vapor Jeroni Gibert

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai es 
conserva la pràctica totalitat d'un edifici original d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, 
xemeneia, etc.), el qual ocupa tota una illa del barri de l'Eixample. L'altre, que també 
conserva edificacions d'interès, es dedicava a la foneria.

Ús actual Residencial - Educatiu-Industrial

Cronologia Època contemporània (s.XIX-XXI)

Ús original/altres Industrial-Industrial llanera

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la caldera. 
Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials originals, de 
gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals edificades, 
igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de Zurbano i de 
Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria tractar-se de la 
residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades in 
situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix cos 
edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.029.CA 
(AI.029.01 i AI.029.02) Vapor 
Buxeda Nou.

Nº reg/cat. AEA.055.001

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-58
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

En aquest espai es conserva la pràctica totalitat d'un edifici original 
d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, xemeneia, etc.), i unes 
edificacions destinades a la foneria.

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la 
caldera. Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials 
originals, de gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals 
edificades, igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de 
Zurbano i de Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria 
tractar-se de la residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades 
in situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix 
cos edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.
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Informació històrica La indústria tèxtil ha estat un dels motors econòmics de Sabadell des del segle XVI, 
començant per la llanera i seguida per la de tissatge de lli. El 1559 es creà el Gremi de 
Paraires, més tard anomenat Gremi de Fabricants. Durant el segle XVIII Sabadell tingué 
activitats industrials importants a banda de la tèxtil, com la terrisseria i la papereria. El 
vapor es començà a construir en 1878 i va iniciar activitat en 1882. Fou fundat per la 
família Buxeda. En un inici constava de la Casa del Vapor i les naus I i II a més d'un 
dipòsit d'aigua.

Els rebaixos de terres realitzats han permès documentar fins a 16 dipòsits de diferents 
moments, el més important es catalogava de soterrani, amb una superfície de 200 metres 
quadrats, potser l'aigua de pluja que es recollia de la teulada de la nau III era canalitzada 
a través de les columnes i conduccions sota el paviment fins aquest dipòsit. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia  Memòries i informesMemòria intervenció arqueològica al Vapor Buxeda Nou, Sabadell 
(2006). Arxiu Àrea de Coneixement i Recerca, 

  DGPC.                                                                CARMONA, M.C.; JUNYENT, E2008El 
Buxeda Nou (Sabadell). Vapor i vaporistes

Al llarg del segle XIX es produí un augment demogràfic important a la vila, i es reforçà el 
caràcter industrial d'aquesta entre altres fets, amb la instal·lació de la primera màquina de 
vapor en la fàbrica tèxtil, i el XX és el segle de gran creixement, tant econòmic com 
demogràfic. 

El Vapor Buxeda Nou forma un conjunt d'edificis amb molta importància històrica, que ha 
patit molts canvis al llarg de la seva existència des dels punts de vista arquitectònic, tècnic 
i industrial, que li han proporcionat la fisonomia que s'observa en l'actualitat.

Actuacions finca Entre els mesos de març i juliol de 2006 s'ha dut a terme una intervenció arqueològica 
preventiva en el Vapor Buxeda Nou de Sabadell. Les característiques del conjunt que 
formava el vapor i la necessitat d'enderroc d'una part important de les naus per a construir 
habitatges ha motivat aquesta intervenció. 

La intervenció arqueològica ha consistit en el seguiment de l'activitat de les màquines en 
el rebaix del subsòl i en la excavació de les estructures aparegudes, en la majoria dipòsits 
i conduccions relacionades amb el funcionament del vapor en diferents moments 
cronològics, i es trobaren reomplertes de materials contemporanis. Algunes estructures 
han estat datades a partir de documentació escrita conservada.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-58)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Xemeneia
Sardà, Anna

Vapor Buxeda nou
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425563.09
y = 4599002.89

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  de Duran i Sors, 94
Carretera  de Barcelona, 191

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vapor Buxeda Nou-Vapor Jeroni Gibert

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai es 
conserva la pràctica totalitat d'un edifici original d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, 
xemeneia, etc.), el qual ocupa tota una illa del barri de l'Eixample. L'altre, que també 
conserva edificacions d'interès, es dedicava a la foneria.

Ús actual Indústria

Cronologia Època contemporània (s.XIX-XXI)

Ús original/altres Indústria

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la caldera. 
Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials originals, de 
gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals edificades, 
igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de Zurbano i de 
Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria tractar-se de la 
residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades in 
situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix cos 
edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.030.CA 
(AI.030.01 Naus i AI.030.02 
Xemeneia) Vapor Jeroni Gibert.

Nº reg/cat. AEA.055.002

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-58
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

En aquest espai es conserva la pràctica totalitat d'un edifici original 
d'indústria tèxtil (naus, accessos per barri, xemeneia, etc.), i unes 
edificacions destinades a la foneria.

Entorn de protecció Integrada per dos elements industrials de gran interès patrimonial: el vapor Buxeda Nou i 
l'establiment d'en Jeroni Gibert.  El vapor Buxeda Nou ocupa tota una illa urbana. A banda 
d'algunes segregacions d'usos i petits espais, es conserven cossos edificats i elements 
industrials de gran interès: el barri, una xemeneia escurçada, finestrals, quadres tèxtils i 
altres naus del s.XIX en les que encara es poden observar les encavallades de fusta, part 
dels antics embarrats i columnes de ferro de separació de les quadres. També es 
conserven les carboneres i l'espai on estaven instal.lades la màquina de vapor i la 
caldera. Es pot preveure la localització d'altres estructures i instal.lacions industrials 
originals, de gran interès, al subsòl, així com també paraments i estructures originals 
edificades, igualment, d'interès històric i arqueològic. En la cantonada dels carrers de 
Zurbano i de Sant Pau trobem un espai annex ocupat per una casa que ben bé podria 
tractar-se de la residència original del fabricant.
La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades 
in situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix 
cos edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 
Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.
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Informació històrica La foneria de Jeroni Gibert també ocupa bona part d'una illa, al davant del Buxeda Nou. 
S'observa la presència de cossos edificats d'obra vista, probablement originals de finals 
del s.XIX - inicis del s.XX. Hi ha una xemeneia de poca alçada i algunes quadres a 
l'interior del solar. Igualment es preserven restes del barri original: un pilar a l'esquerra de 
l'entrada i la façana d'accés al pati, d'obra vista, són d'estil modernista. També es 
conserven: una carbonera, plena de runa, amb dos boques de càrrega superior, la sala de 
calderes amb dues calderes, amb els corresponents bullidors, instal.lades i conservades 
in situ, així com la sala de màquines (aquests dos elements s'ens mostren en un mateix 
cos edificat).
Igualment són d'interès històric i patrimonial, les naus que donen a la carretera de 
Barcelona, les quals conserven l'estructura original de planta i pis, amb fileres de 
columnes de ferro i en algun cas amb pilars de fusta. L'antic accés per la carretera de 
Barcelona, de pati descobert, també resta dempeus però inutilitzat i cobert. En el carrer de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Ferran Casablancas trobem cases que també podrien ser de la mateixa època que 
l'indústria.

En general les façanes d'aquesta foneria conserven la fesomia original de finestrals 
seriats.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-58)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Sabadell

Vapor de Ca L'Escardat AEA.056.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

425537,00
y = 4599295,38

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.38

Carrer  d'Alemanya, 58-60
Carrer  de Ferran Casablancas

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.1 / Zona industrial d’eixample 

amb terciari 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor de Ca L'Escardat AEA.056.BARP

Elements Vapor de Ca l'Escardat

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
que forma part de l'eixample industrial, es poden conservar, també, parts de les 
construccions originals de la indústria tèxtil. Cal destacar l'interès arqueològic i històric 
dels volums construïts de l'indret i cal preveure'n una protecció sistemàtica, tant des del 
punt de vista arqueològic com documental.

Ús actual Zona residencial amb espais oberts

Cronologia Êpoca contemporània (s.XVIII-XXI)

Ús original/altres Indústria

Entorn de protecció En l'actualitat el solar està ocupat per l'indústria tèxtil M.Bosser, S.A. L'antic edifici ha estat 
molt reformat. Conserva dues naus longitudinals paral.leles al carrer Alemanya, amb pati 
central i nucli energètic (actualment destruït), adjacent a la quadra interior, limitant amb les 
parcel.les veïnes de la mateixa illa. A banda de la tipologia i d'algun element com la 
xemeneia o la torre de l'aigua, el conjunt industrial ha estat totalment transformat. Els 
elements conservats, han estat alterats: traslladats i readaptats, com és el cas de les 
encavallades, les teules o els pilars.

Tot i les transformacions evidenciades, en algunes parts del subsòl, encara es poden 
preservar, puntualment, estructures i instal.lacions de tipus industrial. Destaquem com a 
sector amb potencial arqueològic l'espai proper a la xemeneia.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.038.CA 
(AI.038.01 Naus i AI.038.02 
Xemeneia) Vapor de Ca l'Escardat.

Nº reg/cat. AEA.056

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-59

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

Entorn de protecció En l'actualitat el solar està ocupat per l'indústria tèxtil M.Bosser, S.A. L'antic edifici ha estat 
molt reformat. Conserva dues naus longitudinals paral.leles al carrer Alemanya, amb pati 
central i nucli energètic (actualment destruït), adjacent a la quadra interior, limitant amb les 
parcel.les veïnes de la mateixa illa. A banda de la tipologia i d'algun element com la 
xemeneia o la torre de l'aigua, el conjunt industrial ha estat totalment transformat. Els 
elements conservats, han estat alterats: traslladats i readaptats, com és el cas de les 
encavallades, les teules o els pilars.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor de Ca L'Escardat AEA.056.BARP

Informació històrica Vapor tèxtil de Sabadell fundat l'any 1854. Va ser la fàbrica més gran de Sabadell, ja que 
l'any 1874 tenia 303 treballadors, amb tres motors de vapor d'una força de 103 cavalls.
Enginyers: Josep Renom i Costa (1892) (edifici enderrocat); Narcís Nunell i Sala, enginyer 
(1896) (xemeneia)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-59)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Àrea d’expectativa arqueològica (AEA) ja intervinguda i documentada arqueològicament.

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
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Sabadell

Vapor de Ca L'Escardat AEA.056.BARP
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor d'En Borrell AEA.057.BARP

Indret 8.
LOCALITZACIÓ

426075,75
y = 4599222,38

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Sant Oleguer, de, 97-99
Carrer  Borrell, de, 21-41

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.2 / Zona industrial d’eixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor d'En Borrell AEA.057.BARP

Elements Vapor d'En Borrell

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
situat al barri de l'Eixample, es conserven, probablement, parts de les edificacions 
originals de la indústria tèxtil

Ús actual Residencial

Cronologia Època contemporània (s.XIX-XX)

Ús original/altres Industrial

Entorn de protecció L'edifici original, d'una sola planta, ha estat ocupat parcialment per algunes empreses de 
serveis, tallers industrials i com a magatzem de material de construcció. Destaca, entre 
d'altres edificis conservats, una quadra tèxtil emplaçada a l'interior de l'illa. La part de la 
façana que dona al carrer de Sant Oleguer, tot i estar força transformada, encara conserva 
els antics finestrals. A nivell general, el vapor està molt deteriorat, l'interior està 
pràcticament enrunat. La façana que dóna al carrer de Borrell, també està molt 
transformada. Es conserva la situació de les entrades al vapor, però aquestes també han 
estat reformades

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA.057

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-60

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

Entorn de protecció L'antiga indústria llanera, fundada l'any 1857, ha sofert importants reformes modernes. 
L'edifici original, d'una sola planta, ha estat ocupat parcialment per algunes empreses de 
serveis, tallers industrials i com a magatzem de material de construcció. Destaca, entre 
d'altres edificis conservats, una quadra tèxtil emplaçada a l'interior de l'illa. La part de la 
façana que dona al carrer de Sant Oleguer, tot i estar força transformada, encara conserva 
els antics finestrals. A nivell general, el vapor està molt deteriorat, l'interior està 
pràcticament enrunat. La façana que dóna al carrer de Borrell, també està molt 
transformada. Es conserva la situació de les entrades al vapor, però aquestes també han 
estat reformades.

Com en d'altres vapors es poden preservar estructures i instal.lacions de tipus industrial al 
subsòl.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor d'En Borrell AEA.057.BARP

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció L'edifici no està catalogat al PEPPAS-1 (1988),  i per l'evident interès per al coneixement 
del procès històric d'industrialització llanera de Sabadell, caldria, també impulsar-ne una 
recerca més aprofundida.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor d'En Borrell AEA.057.BARP

Observacions Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
situat al barri de l'Eixample, es conserven, probablement, parts de les edificacions 
originals de la indústria tèxtil. Cal destacar l'interès arqueològic i històric dels volums 
construits del sector. L'edifici no està catalogat al PEPPAS-1 (1988), i per l'evident interès 
per al coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell, caldria, 
també, impulsar-ne una recerca més aprofundida.

Informació històrica Vapor de Can Borrell, que potser ja funcionava l'any 1840 i que havia estat construït en 
terres de J.A. Borrell pel seu gendre, Magí Planes, el qual ja tenia una caldera de vapor al 
carrer de Sant Quirze l'any 1838. Josep Antoni Borrell i Borgonyó (Sabadell, 1756 - 1828). 
Fabricant tèxtil i propietari dels terrenys en què el 1857 els seus hereus van construir el 
vapor d'en Borrell.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-60)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor Cal Borni Duch AEA.058.BARP

Indret 10.
LOCALITZACIÓ

426206,00
y = 4598758,13

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.043

Carrer  de Salvany, 25-37
Carrer  Fray Luis de Leon, 91

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.2 / Zona industrial d’eixample 
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Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Vapor Cal Borni Duch AEA.058.BARP

Elements Vapor i Xemeneia de Cal Borni Duch

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
situat al sector de l'Avinguda de Barberà, malgrat les reformes i transformacions que 
s'observen, es conserven, probablement, parts de les edificacions originals de la indústria 
tèxtil. Cal destacar l'interès arqueològic i històric dels volums construits del sector. És per 
tots aquests motius que es f necessari un estudi aprofundit de l'àmbit de protecció.

Ús actual Indústria

Cronologia Època contemporània (s. XIX - XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció En aquest espai, emplaçat a prop de l'avinguda de Barberà, encara es conserven parts 
originals de l'antiga indústria llanera fundada a finals del s.XIX. Malgrat les reformes i 
transformacions sofertes es preserven un conjunt de volums que mostren l'alçat original 
(carrer de Salvany 25 i 37). El conjunt està format per cossos paral.lels separats per 
columnes de ferro i encavallades de fusta. En un sector concret encara es conserva 
l'emplaçament de l'antic nucli energètic del vapor, justament en el punt on és visible la 
base de la xemeneia, també es preserven alguns soterranis que caldria analitzar amb més 
detall.
Es poden conservar encara més estructures i instal.lacions de tipus industrial al subsòl. 
L'edifici antic ha sofert importants reformes modernes, però a l'interior poden conservar-se 
cossos originals amagats per aquestes. Més que l'arquitectura, la importància d'aquest 
conjunt radica en els elements energètics que encara poden preservar-se.
La part més afectada per les reformes és la que dona al carrer de Fray Luís de León, tot i 
això, hi ha la robabilitat de que al subsòl hi hagin restes soterrades.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.043.CA 
(AI.043.01 Naus i AI.043.02 
Xemeneia) Vapor Cal Borni Duch.

Nº reg/cat. AEA.058

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-62

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció En aquest espai, emplaçat a prop de l'avinguda de Barberà, encara es conserven parts 

originals de l'antiga indústria llanera fundada a finals del s.XIX. Malgrat les reformes i 
transformacions sofertes es preserven un conjunt de volums que mostren l'alçat original 
(carrer de Salvany 25 i 37). El conjunt està format per cossos paral.lels separats per 
columnes de ferro i encavallades de fusta. En un sector concret encara es conserva 
l'emplaçament de l'antic nucli energètic del vapor, justament en el punt on és visible la 
base de la xemeneia, també es preserven alguns soterranis que caldria analitzar amb més 
detall. 
Es poden conservar encara més estructures i instal.lacions de tipus industrial al subsòl. 
L'edifici antic ha sofert importants reformes modernes, però a l'interior poden conservar-se 
cossos originals amagats per aquestes. Més que l'arquitectura, la importància d'aquest 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Entorn de protecció L'estudi arqueològic a efectuar al sector original energètic (base de la xemeneia i quadres 
annexes), avaluarà la possible conservació parcial d'alguns elements de valor arqueològic 
industrial, sempre i quan siguin compatibles amb el planejament vigent.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

conjunt radica en els elements energètics que encara poden preservar-se. 
La part més afectada per les reformes és la que dona al carrer de Fray Luís de León, tot i 
això, hi ha la robabilitat de que al subsòl hi hagin restes soterrades.
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Observacions Els treballs arqueològics de la intervenció del 2011 van consistir en l’excavació a màquina 
d'una vintena de cales situades al llarg de la fàbrica. Es van efectuar dos tipus de cales: 
unes per a la documentació de pilars, fonaments i parets de l’edifici que ens van permetre 
documentar els elements estructurals i determinar quins eren els originals i quins eren 
fruït de reformes posteriors; unes altres, per a detectar i documentar en planta les 
estructures pròpies d’una fàbrica tèxtil. D’altra banda, es va fer un recorregut per les naus 
buscant altres elements que ens donessin més informació addicional. Com a resultat 
d’aquest estudi es va documentar les diverses reformes patides al llarg del temps. Així, les 
parets i pilars van tenir diverses modificacions posteriors a la construcció dels elements 
originals. Normalment es basaven en pilars i parets de maó massís lligats amb morter 
blanc, de granulometria mes aviat fina. En una fase posterior, les finestres de les parets 
eren tapiades, o bé per a deixar-les inutilitzades, o bé per a crear un espai de dimensions 
diferents per a col·locar una nova finestra. A més, es van documentar al llarg de les cales 
reparacions de trams de paret i de pilar, fetes amb maons massissos, argamassa o 
elements més moderns com les totxanes. També cal destacar gran quantitat de pegats. 

Informació històrica La primera referència que és té de la fàbrica de Cal Borni Duch es troba en  la llicència 
d'obres de 1886 que dóna l'ajuntament de Sabadell a la societat "Llàcer, Duch y Ferrer". 
El primer projecte de construcció del vapor de 1887 presentava un edifici de dues naus 
articulades a partir d'un pati central on es situava la xemeneia i la casa del Vapor i un altre 
pati al final. Posteriorment s’afegirà una tercera nau. Totes les naus presenten una 
coberta a doble vessant sostinguda per encavallades de fusta. Cada nau està dividida en 
dues parts separades a partir de pilars o columnes de ferro que funcionen al mateix temps 
de baixants de l'aigua de pluja. Les finestres de la fàbrica són d'estil Manchester. Segons 
el projecte inicial de 1887, la maquinària que s'utilitzaria seria la de dues calderes i una 
màquina de vapor de sistema de balancí. Sembla ser que al final només se n'instal·là una. 
L'any 1894 es demanà permís per a la instal·lació de dos motors a gas Crossley, que 
sumarien més potència a la obtinguda amb la del Vapor. Així doncs, veiem com els nous 
motors conviurien junts durant un temps. Juntament amb els motors s'instal·là un 
generador o gasogen Dawson i un gasòmetre o dipòsit per a guardar el gas. Tots aquests 
elements foren col·locats també al pati on estava el Vapor. Finalment, al 1908 se 
substituirien els motors Crossley per uns de nous de tipus Winterthur, que tenien la 
mateixa potència. En aquest cas, aquests s'ubicarien a l'interior de la primera nau de la 
fàbrica.

Actuacions finca TENZA, A. (2011): Memòria de la intervenció arqueològica al Vapor Cal Borni Duch, 
c/Brutau 126-128, c/Ferrer i Güell 80, c/Salvany 25-37 i c/ Fra Lluís de Lleó 91(Sabadell, 
Vallès Occidental) Núm. 10791 (IV vols)

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

paleontològic de Catalunya”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Finalment, es va poder observar a través de l’estudi dels paraments juntament amb les 
fotografies aèries, la reforma que va patir la Nau I, que va consistir en l’ensorrament de la 
seva teulada i la posterior construcció d’una de nova amb la conseqüent sobreelevació de 
la nau.  Per una altra banda, el procés de canvis es va comprovar també a les cales de la 
Casa del Vapor, la casa dels motors Crossley, el gasòmetre i els motors Winterthur. En 
general mostraven diverses fases. A la Casa del Vapor es va detectar tres fases: una 
correspon a les restes de les estructures originals del Vapor, una altra a diverses reformes 
més recents, consistents en la colmatació de les estructures amb runa per a la 
construcció de diverses planxes de formigó armat, i una tercera a les últimes 
modificacions que ens han arribat fins avui, com eren una altra planxa de formigó armat i 
uns lavabos. Durant la intervenció no es va recuperar materials ceràmics.

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-62)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Vapor de Cal Borni Duch
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Vapor de Cal Borni Duch
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Indret 8.
LOCALITZACIÓ

424940,1
y = 4599867,6

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.39

Carrer  Pare Sallarés, 141
Passatge   del Vallès,

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 
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Elements Vapor Fills d'Esteve Serra

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
situat al sector de l'Avinguda de Barberà, malgrat les reformes i transformacions que 
s'observen, es conserven, probablement, parts de les edificacions originals de la indústria 
tèxtil. Cal destacar l'interès arqueològic i històric dels volums construits del sector. És per 
tots aquests motius que es f necessari un estudi aprofundit de l'àmbit de protecció.

Ús actual Tallers de reparació de vehicles

Cronologia Època contemporània (s. XIX - XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció En els seus inicis, aquesta indústria llanera fundada l'any 1880 ocupava la parcel.la 
situada entre els carrers del Pare Sallarès, del Vallès, passatge del Vallès i la Ronda de 
Ponent. En l'actualitat es preserva una petita part de l'antiga construcció industrial, en 
concret un parell de naus situades a la cantonada del carrer Pare Sallarès i Ronda de 
Ponent. En el passatge del Vallès també es conserva un petit cos pertanyent a l'edifici 
original.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Documentació gràfica i plàstica
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.039 Vapor 
Fills d'Esteve Serra.

Nº reg/cat. AEA-059

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-63

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

Entorn de protecció La petita part conservada mostra grans transformacions, la façana que dóna a la Ronda 
de Ponent ha perdut tota la seva fesomia original, s'han obert grans finestrals que ocupen 
tot el parament. Els panys més ben conservats són els que donen al carrer del Pare 
Sallarès i al passatge del Vallès, en els quals encara es poden observar les finestres 
originals. La teulada també ha estat reformada, però es conserva l'aspecte original, a 
doble vessant. L'interior sembla també afectat per reformes modernes.
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Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Informació històrica En els seus inicis, aquesta indústria llanera fundada l'any 1880 ocupava la parcel.la 
situada entre els carrers del Pare Sallarès, del Vallès, passatge del Vallès i la Ronda de 
Ponent.

Actuacions finca L'any 1998 va ser enderrocada la residència del vapor, emplaçada en el número 141 del 
carrer del Pare Sallarès; en aquesta ocasió el Museu d'Història de Sabadell va 
documentar part de l'edifici i recuperà alguns elements d'interès, principalment mobles i 
ornamentació arquitectònica.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-63)

Protecció existent Protecció preventiva i documental

Ortofoto
GPC

Vapor Fills d'Esteve Serra

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Indret 9.
LOCALITZACIÓ

425284,00
y = 4598851,67

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.040

Carrer  Reina Elionor
Carrer  Ausiàs March

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 5.2 / Zona industrial d’eixample 
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Elements Vapor de Cal Seydoux

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden haver deixat 
traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, soterranis, instal lacions 
relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, etc.). En aquest espai, 
situat al barri de Gràcia, malgrat les reformes i transformacions que s'observen, es 
conserven, probablement, parts de les edificacions originals de la indústria tèxtil. Cal 
destacar l'interès arqueològic i històric dels volums construits del sector i, és en aquest 
sentit que es delimita aquesta àmbit com a espai d'àmplia expectativa arqueològica.

Ús actual Indústria - tallers
ÚS ACTUAL: Indústria - tallers

Cronologia Època contemporània (s. XIX - XX)

Ús original/altres Indústria llanera

Entorn de protecció Tot i les modificacions sofertes, encara es conserven intactes gran part de les façanes i 
naus que donen als carrers de la Reina Elionor, d'Ausiàs March i de Sant Ferran, així com 
parts estructurals de l'antic vapor (finestrals, teulada,...), l'entrada tipus barri i el possible 
despatx (en l'actualitat en procés de reformes). Algunes de les naus encara mantenen les 
bigues i les columnes de ferro originals, en alguns casos integrades en envans moderns.

En l'espai delimitat pels carrers de Sant Ferran i de la Reina Elionor les naus han patit 
certes reformes que amaguen l'antiga estructura. Una de les reformes més evidents és el 
canvi d'orientació dels cossos.

A part dels edificis i elements esmentats, es poden preservar restes d'altres estructures i 
instal.lacions de tipus industrial al subsòl. Tot i que l'edifici antic sembla ha sofert  
reformes modernes a l'interior poden conservar-se cossos originals de gran valor 
patrimonial

 

Estat conservació Regular 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.040 Vapor de 
Cal Seydoux.

Nº reg/cat. AEA-060

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-64

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció Aquesta indústria llanera, fundada l'any 1898, conserva part de les naus originals. 

Aquestes han estat reformades com a tallers industrials. La part més transformada és la 
que dóna al carrer de Manso, en aquest sector s'han enderrocat les antigues estructures i 
s'han construït sengles naus que donen cabuda a tallers i magatzems. Aquesta 
transformació abraça també les cantonades amb els carrers de la Reina Elionor i d'Ausiàs 
March.

Tot i les modificacions sofertes, encara es conserven intactes gran part de les façanes i 
naus que donen als carrers de la Reina Elionor, d'Ausiàs March i de Sant Ferran, així com 
parts estructurals de l'antic vapor (finestrals, teulada,...), l'entrada tipus barri i el possible 
despatx (en l'actualitat en procés de reformes). Algunes de les naus encara mantenen les 
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Coneixement del procés històric d'industrialització llanera de Sabadell,

Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, poden 
haver deixat traces arqueològiques soterrades al subsòl  (dipòsits, 
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, 
pous, galeries, etc.)

bigues i les columnes de ferro originals, en alguns casos integrades en envans moderns.

En l'espai delimitat pels carrers de Sant Ferran i de la Reina Elionor les naus han patit 
certes reformes que amaguen l'antiga estructura. Una de les reformes més evidents és el 
canvi d'orientació dels cossos.

A part dels edificis i elements esmentats, es poden preservar restes d'altres estructures i 
instal.lacions de tipus industrial al subsòl. Tot i que l'edifici antic sembla ha sofert  
reformes modernes a l'interior poden conservar-se cossos originals de gran valor 
patrimonial.
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Bibliografia BENAUL, JM (1994)  Identificació i localització dels vapors (Plànol). AHS, 1994
CARMONA, M.; JUNYENT, E. (2005) La força del vapor al barri de Gràcia de Sabadell. 
Empreses i entorn. Treball premiat a la convocatòria del 2005 dels Premis per a estudis de 
l'Obra Social de Caixa Sabadell

Informació històrica Construït al 1898. Autor: Manel Folguera i Duran (enginyer industrial). Seydoux y Cia és va 
implantar a Sabadell com una filial francesa dirigida per Augusto Martín Labaleé, que 
contemplava un sistema de pagament als treballadors basat en el preu fet i no en el jornal. 
Precisament aquest aspecte donà lloc a vagues importants a principis del segle XX.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-64)

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Vapor de Cal Seydoux
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Indret 5.
LOCALITZACIÓ

424885,00
y = 4600911,33

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Major de la Creu Alta

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Traçat i habitatges del carrer Major de la Creu Alta

Context Moment de configuració de la trama antiga i original d'aquest barri. L'interès arqueològic i 
històric d'aquests elements no es redueix al subsòl, sinó encara més, a la lectura dels 
volums construits. En la major part dels casos es tracta d'habitatges de caràcter modest i 
de tradició rural i agrícola; en d'altres tenen un caràcter més menestral

Ús actual Habitatges i serveis

Cronologia Època contemporània (s.XVIII.XX)

Ús original/altres Habitatges i serveis

Entorn de protecció El Carrer Major de la Creu Alta suposa un dels espais emblemàtics de la ciutat de 
Sabadell. L'agrupament urbà entorn a aquest carrer data del s.XVIII. Les cases són 
modestes, de dues plantes i d'una alçada molt minsa. Estan construïdes amb murs de 
tàpia, reservant-se la pedra o el maó per a la construcció de les obertures.

Avuí en dia són poques les edificacions, encara que sigui reformades, que resten 
d'aquella centúria. Existeixen, però, algunes cases posteriors que donen una idea de la 
primitiva fesonomia. Un segon carrer d'interès, pel que fa a la documentació d'aquest tipus 
de cases modestes, és el carrer de la Riera Villaret, on destaca la finca núm.44-46, 
emplaçada a la cantonada amb el carrer de la Riera Alta, la qual encara conserva el seu 
aspecte original, amb murs de tàpia i reble.

L'interès arqueològic i històric d'aquests elements no es redueix al subsòl, sinó encara 
més, a la lectura dels volums construïts. En la major part dels casos es tracta d'habitatges 
de caràcter modest i de tradició rural i agrícola; en d'altres tenen un caràcter més 
menestral.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993 i Decret 78/2002. 
Vinculació amb la fitxa de béns 
arquitectònics (AMBIENTS) 
AM.10.23 carrer Major.

Nº reg/cat. AEA-061

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; 
PEP(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-65

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del poblament de Sabadell

Estudi dels habitatges del segle XVIII, de caràcter menestral

Entorn de protecció Aquest espai contempla la protecció i conservació d'algunes de les peces edificades que 
queden dempeus i que probablement tenen una cronologia a cavall dels segles XVIII-XIX, 
època de configuració de la trama antiga i original d'aquest barri. Destaquen algunes 
edificacions, pel seu valor històric i documental, com l'existent a la finca núm.44-46 del 
carrer de la Riera Villaret cantonada carrer de la Riera Alta.
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Entorn de protecció Aquest espai contempla la protecció i conservació d'algunes de les peces edificades que 
queden dempeus i que probablement tenen una cronologia a cavall dels segles XVIII-XIX, 
època de configuració de la trama antiga i original d'aquest barri. Destaquen algunes 
edificacions, pel seu valor històric i documental, com l'existent a la finca núm.44-46 del 
carrer de la Riera Villaret cantonada carrer de la Riera Alta.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions L’any 2008, es va dur a terme una intervenció arqueològica que va consistir en el 
seguiment del rebaix de terres a tot el solar (un total de 170m2) que ocupà l'habitatge 82 
del carrer  Major. Es va documentar un total de quinze estructures, tres foses sèptiques, 
dues clavegueres, cinc pous o cisternes i diverses canalitzacions que les comunicaven 
entre si. D’altra banda, a l’àrea que ocupava el menjador, a la planta baixa, i seguint les 
dimensions exactes del mateix, es va detectar la presència de les restes d’un àmbit semi-
soterrat. Aquestes estructures es van relacionar amb l'edifici o amb una font documentada 
en aquest indret del c/ Major al segle XVIII.

Bibliografia CAMPS, M. (2001) l. La Creu Alta, un poble convertit en barri. Biblioteca d’Estudis 
Creualtencs, 
LAUDO, D. (2005) La Creu Alta,  Jonqueres, Sant Pere de Terrassa (1700-1904). Un 
terme desaparegut. Biblioteca d’Estudis Creualtencs,.

Informació històrica Les primeres construccions del que ara és el barri de la Creu Alta daten de 1745, quan 
Francesc Torrella, pagès de Matadepera i que havia estat arrendatari d’una carnisseria a 
Sabadell, va comprar al ferrer de Sabadell, Josep Clapés, uns terrenys on va construir un 
hostal. Això contravenia el pacte signat entre els ajuntaments de Sabadell i Terrassa per 
tal que a la part forana de Terrassa no es bastissin cap hostal, carnisseria, fleca ni fruiteria 
sense el vistiplau de Sabadell. Torrella estava enfrontat per qüestions de diners amb les 
autoritats de Sabadell; per això, amb el suport dels veïns de Sant Pere de Terrassa, va 
instal·lar l’establiment amb taverna, botiga de peix, oli, fleca i carnisseria a menys 
impostos que Sabadell.  Tanmateix,  el 1746, l’hostal fou enderrocat i les terres d’en 
Torrella van ser venudes per seu fill a Francesc Dinarès, traginer de Sabadell, que va 
parcel·lar-les per a construir habitatges i establiments comercials. El primer aixecar parets 
fou Josep Camps, casat amb Esperança Picañol. El primer edifici acabat a la Creu Alta, 
data del febrer de 1772 i segons explica Joan Montllor i Pujal, recollint una llegenda, fou 
construït de nit per tal que, segons la legalitat vigent, Sabadell no pogués oposar-se. 
 Les primeres edificacions es produeixen el segle XVIII a la cruïlla dels camins cap a 
Manresa (carrer Major) i Castellar (carretera de Prats de Lluçanès) dins del que era el 
terme de Sant Vicenç de Jonqueres. El Sabadell d’aleshores, amb ànsia de creixement, 
no va parar fins annexionar-se el terme l’any 1904. La conseqüència va ser l’expansió de 
la Creu Alta com a prolongació de la ciutat durant el segle XX, i un territori on situar-hi les 
macro instal·lacions esportives de l’època: el camp de futbol del Centre d’Esports Sabadell 
i el velòdrom. El territori creualtenc, durant anys ha estat la seu d’una part rellevant del 
potencial industrial de Sabadell. En són una mostra els vapors de Cal Tous, l’Estruch o el 
vapor Cusidó, la fàbrica de Cal Balsach, les filatures Ribé i els tallers de les Carrosseries 
Caba, de maquinària tèxtil Mota o els magatzems de fusta Cladellas, entre d’altres.

Actuacions finca ZABALA, M.; JUNYENT, E. (2008). Memòria de la Fase III (seguiment de màquines) a la 
finca del carrer Major, 82 de Sabadell (Vallès Occidental). Núm. 9453

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-65)

Protecció existent Protecció sistemàtica

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Carrer Major de la Creu Alta
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

425563,75
y = 4601378,69

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAA.02

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNU (no urbanitzable)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Sèquia Monar

Context El patrimoni històric i arquitectònic del Ripoll té un alt interès arqueològic, en el seu 
conjunt, com s'ha pogut constatar a partir de la pròpia documentació històrica i de la 
documentació patrimonial efectuada en el marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll. La 
protecció dels espais amb edificacions tipus molins, amb estructures tipus sèquies i amb 
àrees d'hortes documentades històricament des de l'edat mitjana ha de ser sistemàtica i 
ha de preveure  la  lectura arqueològica de volums construïts i  la possible documentació 
de restes al subsòl, pertanyents a antigues construccions precedents o a àmbits de 
serveis soterrats (dipòsits, altres tipus d'estructures industrials, pous, galeries, sistemes 
hidràulics, etc.). Aquest espai longitudinal ha de ser protegit com a traça d'un paisatge 
històric complex i en relació amb l'aprofitament hidràulic del riu.

Cronologia Època Medieval (s.XI-XV); Època Moderna (s.XV-XVIII); Època Contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció Marges del riu Ripoll, xarxa hidràulica d'alimentació dels diversos molins

 

Estat conservació Bo 

Tipus Obra pública

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Prospeccions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AA.02 Sèquia 
Monar.

Nº reg/cat. IPA 1506-I. AEA-062

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. IPA 1506-I. Data: .24/01/2008

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Documentació històrica i de la documentació patrimonial efectuada en el 
marc del projecte de Parc Fluvial del Ripoll.

El subsòl pot presentar restes d'instal.lacions soterrades relacionades amb 
l'antic traçat de la sèquia i el seu aprofitament (dipòsits, pous, sistemes 
hidràulics, galeries i altres tipus d'infrastructures)

Entorn de protecció Parc Fluvial Riu Ripoll
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Informació històrica L'origen d'aquesta séquia es troba en les comunitats pageses que treballaven i vivien al 
riu, que construïren les primeres infraestructures hidràuliques. A partir del segle XI, el 
monestir de Sant Llorenç del Munt i altres senyors feudals hi imposaren el seu domini i per 
això durant anys s'ha pensat que la séquia Monar era obra d'aquests monjos, però en 
realitat era més antiga.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Haurà de conservar-se íntegrament el traçat de la sèquia, en consonància amb d'altres 
elements del paisatge hidràulic del riu Ripoll i del seu ús protoindustrial i industrial.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia BOLÓS, J,; NUET, J. (1998) La Sèquia Monar i els molins del riu Ripoll (Sabadell, Vallès 
Occidental).Quaderns de Patrimoni, IV, Museu d’Història de Sabadell. Itineraris.

L'any 973, hi hagué la venda d'un molí fariner, situat al costat del ríu Ripoll, molt a prop 
d'un poblet anomenat ]onqueres (on ara hi ha l'església de Sant Vicenç). En realitat, el 
venedor, un home anomenat Sunyer, va vendre la meitat de les hores durant les quals 
podia funcionar el molí. Al mateix temps, venia l'entrada de l’aigua (o cap-rec) i el rec per 
on arribava l'aigua. En aquest mateix indret, pel que es desprèn del document, també hi 
havia, al costat del riu, una via, una penya on hauríem trobat diverses esplugués o coves 
segurament habitades í, poc més amunt d'aquest primer molí, un altre molí que havia 
estat del difunt vescomte Otger. Molt probablement, al cim del petit turó de ]onqueres, ja hi 
havia una església (tot i que no surti documentada com a església parroquial fins l'any 
1054) unes quantes casetes i a prop uns horts i uns camps.
L'any 1413, en relació amb I'horta Sobirana, s'esmenta un rec Monar (rego mulnaris), 
situat al costat del Ripoll
L'any 1576, trobem documentat un rec monar pel que fa al regadiu de I'anomenada 
aleshores horta Vella. En un document del 1690, se'ns parla del lloc dit el Pontet, proper al 
Ripoll i a les terres d'Esteve Torrella, per on passava el reco monaris.
Es considerar veritablement com a sèquia Monar el tram que va des de l'horta Major de 
Sabadell, que devia néixer en una resclosa situada aigües amunt del molí d'en Torrella i 
que podia anar fins més enllà del molí de Sant Oleguer, fins al límit del terme de Sabadell.

Pla anterior PEPBAMAS

Protecció existent Protecció sistemàtica. BCIL.IPA 1506-I. Data: .24/01/2008

Ortofoto
GPC
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Sèquia Monar

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Refugi antiaeri del Carrer Jacint Verdaguer AEA.063.BARP

Indret 9.
LOCALITZACIÓ

425018,20
y = 4599046,99

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Altres noms Refugi antiaeri del IES Pau Vila

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Jacint  Verdaguer
Carrer  Cellers

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SNC (urbà no consolidat)
Qualificació 2.6 / Zona de serveis a la 

residència amb espais oberts 
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Elements Refugi de la Guerra Civil. Refugi antiaeri número 1
Context Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

Ús actual Escola

Cronologia Època contemporània (s.XX)

Ús original/altres Refugi antiaeri

Entorn de protecció El refugi es situa a la meitat nord de l’actual terreny ocupat per l’IES Pau Vila. Delimita a 
nord amb el espai ocupat pel CEIP Teresa Claramunt, a llevant amb la casa del conserge i 
el límit de l’edifici d’aules de l’IES, a ponent, amb la pista esportiva de bàsquet, i a migdia 
amb el primer edifici construït el 1969. Es situa sota de l’actual gimnàs i la pista asfaltada 
del pati de l’IES. A partir de d’un plànol del 1968 es documenta un refugi format per dues 
entrades i una estructura formada per un corredor circular que estaria obrat amb ciment 
armat d’un 1 m d’espessor (sic.). L’estructura estaria coberta per un nivell de terres d’una 
potència indeterminada. Es desconeix, no obstant en base a la planimetria existent i la 
documentació és possible que estigui completament preservat a excepte l’accés de llevant 
del refugi i una secció del mateix que hauria pogut quedar afectada per la fonamentació de 
l’edifici del Pau Vila projectat el 1970. És possible que l’accés de ponent fos preservat sota 
l’actual gimnàs.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Obra pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS.

Nº reg/cat. AEA-063

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

Nº reg/cat. EEA-67

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de la Guerra Civil Espanyola

Restes vinculades a la Guerra Civil Espanyola

Estudi de les construccions d'enginyeria civil vinculades als bombardejos 
de la Guerra Civil Espanyola

Entorn de protecció El refugi es situa a la meitat nord de l’actual terreny ocupat per l’IES Pau Vila. Delimita a 
nord amb el espai ocupat pel CEIP Teresa Claramunt, a llevant amb la casa del conserge i 
el límit de l’edifici d’aules de l’IES, a ponent, amb la pista esportiva de bàsquet, i a migdia 
amb el primer edifici construït el 1969. Es situa sota de l’actual gimnàs i la pista asfaltada 
del pati de l’IES. A partir de d’un plànol del 1968 es documenta un refugi format per dues 
entrades i una estructura formada per un corredor circular que estaria obrat amb ciment 
armat d’un 1 m d’espessor (sic.). L’estructura estaria coberta per un nivell de terres d’una 
potència indeterminada. Es desconeix, no obstant en base a la planimetria existent i la 
documentació és possible que estigui completament preservat a excepte l’accés de llevant 
del refugi i una secció del mateix que hauria pogut quedar afectada per la fonamentació 
de l’edifici del Pau Vila projectat el 1970. És possible que l’accés de ponent fos preservat 
sota l’actual gimnàs.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Documentació gràfica i plàstica

Entorn de protecció L'estudi arqueològic a efectuar avaluarà la l’estat de conservació del refugi, així com les 
actuacions a dur a terme en posterioritat.

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions La intervenció tenia com a objectiu constatar l’existència del refugi i determinar la seva 
ubicació i localitzar un dels accessos per tal de poder-hi accedir al seu interior. Per tal de 
no obrir en extensió es va practicar una primera prospecció en georadar que va permetre 
definir tres espais que podien correspondre a dues entrades i a un passadís. Es van 
practicar tres sondejos, dels quals només un va donar resultats positius, documentant-se 
part de les parets i del sistema de ventilació. Així, a partir d’aquest sondeig es va poder 
determinar que el refugi es localitza a la meitat nord de la pista de basquet de l’escola.

Bibliografia BARDÉS, R.  (1985). Un de nosaltres (1936-1939). Sabadell (Nova Biblioteca 
Sabadellenca; 1).
BENAUL, JM.;  CALVET, J.; CASALS, Ll.  et al. (1986). La República i la guerra civil. 
Sabadell 1931-1939. Sabadell: Ajuntament de Sabadell
CARNER, I.; LOZANO, T. (1993). Sabadell tal com era. 1930-1939. Sabadell: Ajuntament 
de Sabadell.
CASTELLS, A.  (1982). Sabadell, informe de l’oposició. Guerra i revolució 1936-1939. 
Volum V. Sabadell: Edicions Riutort.
RIBÉ, G. (2009) Els espais històrics de la Guerra Civil a Sabadell. Un patrimoni emergent. 
Arraona Revista d’Història, IV època. Número 32. Ajuntament de Sabadell. pp. 48-71

Informació històrica Construït el novembre de 1937, en un solar propietat municipal que  estava ocupat per 
uns horts. L’Ajuntament, a través de la JDPL, va destinar una part d’aquest espai a la 
construcció d’un refugi antiaeri: seria el refugi número 1. La seva localització era propera a 
l’establiment industrial de la desapareguda filatura de Vicenç Planas (actual CEIP Teresa  
Claramunt), una indústria que durant la guerra va esdevenir un taller metal·lúrgic que va 
servir de base i taller de les Fuerzas Blindadas de la Zona Catalana, per a tancs i blindats 
de l’Exèrcit de l’Est. En plena postguerra, l’any 1946, el refugi es va començar a fer servir 
com a lloc de conreu de xampinyons, fins a l’any 1968; aleshores el refugi rebia la 
denominació 13-D. L’any 1969 s’hi va construir la Sección Delegada Instituto de 
Enseñanza Media, l’obra del qual va significar l’enderroc de les dues entrades a nivell de 
la superfície, amb el segellament de les escales d’accés. La resta de la construcció, a 
nivell de soterrani, es va deixar intacta.

Actuacions finca FRIGOLA, J. (2008) Intervenció arqueològica al Refugi Antiaeri de l’I.E.S. Pau Vila 
(Sabadell, Vallès Occidental. (12 al 25 de març del 2008). Servei d’Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Pla anterior PEPBAMAS (EEA-67)

Protecció existent Protecció sistemàtica

responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Ortofoto
GPC

Refugi antiaeri del Carrer Jacint Verdaguer
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

424272.64
y = 4603152.92

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPAI.002

Carretera  de Prats de Lluçanès, 600

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNU (no urbanitzable)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Molí d'en Mornau

Context El Molí d'en Mornau està situat al costat del riu Ripoll, al sector nord-est dels afores de la 
ciutat de Sabadell.

Cronologia Època  Moderna ( 1453 / 1789 ) 
Segles XVIII-XX ( 1790 / 1999 )

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993; Decret 78/2002; 
PEPBAMAS. Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AI.002 Molí d'en 
Mornau.

Nº reg/cat. AEA.064

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria BCIL

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
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Bibliografia PEREIRA, I.(2009):"Memòria del control i seguiment arqueològic de la zona afectada per 
les obres de construcció de la connexió de Castellar del Vallès al sistema Ter-Llobregat 
als municipis de Castellar del Vallès i Sabadell". Núm. Mem: 9261.                   ROIG, A. ; 
ROIG, J, ; MOLINA, J.A. ; BARRIUSO, J. (2010-2012): "Memòria de la intervenció de 
control i documentació arqueològica preventiva al Molí d'en Mornau". Núm. Mem: 11587.

Informació històrica Funcionava com a molí paperer i draper cap a mitjans del segle XVI i fabricava paper per 
exportar a Gènova. L'any 1783 es varen construir nous edificis adjunts a la, en aquell 
moment, fàbrica de paper de fumar. A partir de l'any 1883 es va mantenir la producció tant 
de paper com de draps de llana i cotó.

Està format per quatre plantes i soterrani, els baixos estan fets amb voltes de sosteniment, 
els dos darrers pisos són molt amplis, plens de finestres i estaven destinats a assecar el 
paper. El gran nombre de finestres, a més de caracteritzar-lo com a molí paperer, li valgué 
el nom de "molí de tantes finestres com dies té l'any". La xemeneia del Molí Mornau en els 
anys noranta presentava un aspecte incomplet donat que fou enrunada la meitat de la 
mateixa, ja que el seu estat resultava perillós.

Aquest molí era considerat el molí paperer més gran de Catalunya.

Actuacions finca L'any 2009 s'hi portà a terme una intervenció arqueològica amb motiu de les obres de 
construcció de la connexió Castellar del Vallès al sistema Ter-Llobregat als municipis de 
Castellar i Sabadell. En obrir la rasa es va documentar les restes d'una estructura, 
possiblement un passadís o túnel fet de maons i totxos lligats amb morter de color marró 
clar. Segons fonts orals, podria formar part de l'entrada al forn d'una de les xemeneies de 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Declarat BCIN. Monument històric.4094-MH

la fàbrica, on es cremava el carbó i correspondria a la fase més recent del molí.

Entre el 2010 i el 2012, es duen a terme diverses intervencions preventives emmarcades 
en el projecte de la primera fase de millora de la conservació de l'element patrimonial. En 
primer lloc es realitza una documentació gràfica de les estructures arquitectòniques i de 
tots els seus elements. L'objectiu és recuperar la singularitat de l'edifici preindustrial del 
segle XVIII.

Les primeres intervencions del 2010 s'inicien amb els treballs de neteja i de retirada dels 
enderrocs en dues zones de soterrani i al rec de les rodes del molí, per tal de millorar 
l'accés a altres parts de l'edifici.

Durant el 2012 les diverses intervencions realitzades tenen l'objectiu de fer un control 
arqueològic dels treballs de retirada de runa i desmuntatge de diverses estructures 
modernes adjacents al molí. De les estructures adossades, s'estudien un total de 16 que 
es van construir al llarg del segle XX, de les quals només 4 se'n conservaran per tal de 
mantenir l'estructura del molí.

Paral·lelament es fa una consolidació i cobertura d'algunes estructures i es tanca el 
recinte, amb un mur de tancament del perímetre per a la protecció de l'element patrimonial.

Pla anterior PEPBAMAS

Ortofoto
GPC
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Indret 2.
LOCALITZACIÓ

425400.00
y = 4600700.00

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

ICGC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

DADES CADASTRALS Superfície TitularitatN. plantesSostreNúmero

5509002DG2050B0001BD

Carrer  Montllor i Pujal, 66

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació d-1 Places i jardins urbans 
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Elements En aquesta plaça, encara innominada oficialment, s’hi conserven restes arqueològiques 
industrials d’interès patrimonial que s’han integrat a la nova urbanització. Aquestes restes 
tenen un senyal patrimonial informatiu posat pel Museu i l’Ajuntament.

Context Les implantacions industrials al nucli urbà del segle XIX, en general, han deixat traces 
arqueològiques soterrades al subsòl (dipòsits,
soterranis, instal lacions relacionades amb el sistema energètic de vapor, pous, galeries, 
etc.). En aquest espai es conservava la pràctica totalitat de l'edifici original dels anys 1894-
1911 i etapes successives al llarg del segle XX (naus, accessos per barri, xemeneia, etc.), 
el qual ocupava tota una illa del barri de la Creu Alta, fins al seu enderroc l'any 2011.

Ús actual Espai lliure

Cronologia Segles XIX-XX

Ús original/altres Industria llanera

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc o centre de producció i explotació

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Informació històrica El vapor d'en Cusidó ocupava tota la parcel·la situada entre els carrers d'Antoni Cusidó, 
de Sant Miquel, del Montseny i de Montllor, al barri de la Creu Alta. Es tractava d'un 
conjunt de construccions que estaven molt deteriorades, vinculades de forma íntegra a 
una indústria llanera fundada vers l'any 1894 per Miquel Arqué que més tard passà a 
mans de la societat Ribera i Cusidó, cap a l'any 1903, i finalment a mans d'Antoni Cusidó 
Cañellas a partir del 1911. El sistema constructiu era el característic del s.XIX: diverses 
naus allargades d'una planta realitzades d'obra vista, finestres
arrenglerades, xemeneia, dependències annexes i dos accessos tipus "barri". El vapor va 
ser enderrocat l'any 2011 i prèviament se'n va fer un estudi documental i patrimonial molt 
exhaustiu, a càrrec de David Laudo, que es va publicar l'any 2012 ("El vapor Cusidó, el 
darrer vapor de la Creu Alta", Biblioteca d'Estudis Creualtencs, 7).

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Consolidació, restauració i adequació
Reg. intervencions

Preservació i senyalització de les restes d'arqueologia industial in situ.

Classificació Zones arqueològiques

Nivell prot. Nivell 2. Conservació

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002

Nº reg/cat. AEA.065

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria Altres

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS)

Nº reg/cat. EEA-55

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Existència de restes d'arqueològia industrial conservades, consolidades i 
rehabilitades in situ.
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Indret 16.
LOCALITZACIÓ

425231,44
y = 4596128,50

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer   de la Vall Moranta
Camí  Granja de Sant Pau de Riusec

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 2.4 / Zona residencial en 

conjunts de conservació amb 
espais oberts 
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Elements Ermita Sant Pau de Riu Sec, Masia de Sant Pau, Can Borrell

Context L'església de Sant Pau de Riu Sec és una ermita romànica utilitzada fins època moderna. 
És un edifici simple d'una sola nau, rectangular, molt allargada i oberta pel costat de 
llevant amb un absis semicircular. Fou consagrada com a parròquia l'any 1054 
Per altra banda cal destacar la importància del jaciment, ja que ocupa un ventall 
cronològic des d'època romana republicana al segle XX amb ocupació pràcticament 
continuada. La conservació de les restes és prou bona, i el material arqueològic recuperat, 
abundant, fet que fa de Sant Pau de Riu Sec un jaciment excepcional.

Ús actual Religiós

Cronologia Època Romana (s.II a.C.- s. IV d.C.); Època Alt Medieval (s. V-s.XIII); Època Baix Medieval 
(s.XIII-XV); Època Moderna (s.XV-XVIII)

Ús original/altres Religiós

Entorn de protecció El Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec es localitza en el Parc Empresarial de 
Sant Pau de Riusec, en l'àmbit corresponent a parc públic. Fruit de les actuacions 
d'urbanització s'ha delimitat a partir de diverses fases d'Intervenció Arqueològica 
Preventiva, un extens Jaciment Arqueològic amb una cronologia que abarca els s.I ane 
fins el s.XIX.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Edifici religiós

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Jaciment Arqueològic (JA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). Pla Director de les 
Actuacions al Jaciment Arqueològic 
de Sant Pau de Riu-Sec. BCIL. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AR.12.CA Sant Pau 
de Riu-Sec (AR.12.01 Església i AR 
12.02 Rectoria).

Nº reg/cat. JA-01

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIL

Tipus de bé Patrimoni arquitectònic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). Pla Director de les 
Actuacions al Jaciment Arqueològic 
de Sant Pau de Riu-sec.BCIL

Nº reg/cat. JA-01

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

El desenvolupament de l'ocupació de l'espai des d'època romana

Jaciment amb una amplia cronologia des d'època Alt Imperial Roma fins 
l'actualitat

L'estudi de l'església

Entorn de protecció El Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riu-sec es localitza en el Parc Empresarial de 
Sant Pau de Riusec, en l'àmbit corresponent a parc públic. Fruit de les actuacions 
d'urbanització s'ha delimitat a partir de diverses fases d'Intervenció Arqueològica 
Preventiva, un extens Jaciment Arqueològic amb una cronologia que abarca els s.I ane 
fins el s.XIX.
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Entorn de protecció Els resultats de les intervencions arqueològiques que es realitzin han de permetre 
estudiar les millors alternatives per tal de compaginar la conservació patrimonial del 
Jaciment Arqueològic conjuntament amb la seva investigació científica i explotació pública 
dels resultats obtinguts. Les actuacions s'emmarcaran en el desenvolupament del Pla 
Director per a les Actuacions al Jaciment Arqueològic de Sant Pau de Riusec, coordinat i 
redactat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Ciències de 
l'Antigüitat), Institut Català d'Arqueologia Clàssica, i l'Ajuntament de Sabadell

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Bibliografia BOSCH, A. (1882). Anales de la Villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770, 
(edició de la Fundació Bosch i Cardellach, en ocasió del 50è aniversari, transcripció del 
manuscrit existent a l’Arxiu Històric de Sabadell), Sabadell, 1992, 2 v
CANALS, J.M (1973) Dades cronològiques Sant Pau de Riusec. Arxiu Històric de 
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CARBONELL, E.; MARCET, R.; ROIG, A., (1980) "Sant Pau de Riu-sec. Resultats d'una 
primera etapa  d'excavacions, juliol-setembre 1979",. Arrahona, núm. 9, II època, 
primavera 1980, p. 31-40. 
CARBONELL, E.; MARCET, R.; ROIG, A. (1982) "Sant Pau de Riu-sec", Les excavacions 
arqueològiques a Catalunya en els darrers anys,. Excavacions Arqueològiques a 

Informació històrica Església ubicada en un territori, Sant Pau de Riusec, definit ja des del s. XI i que
no s'incorporà a Sabadell fins el 1471, aquest es troba ubicat a l'extrem sud del
terme actual de Sabadell.
Data de consagració de l'església 1054.
Segons les excavacions arqueològiques realitzades entre els anys 1994 i 1996
s'han pogut detectar unes restes que fan pensar en un assentament romà,
concretament una vil.la romana dedicada, molt possiblement, a la producció
agrícola. Aquesta presència es detectà a partir del s. I dC arribant fins el s. III o
IV. D'aquesta època fins la data en que la documentació ens parla del territori, no
sembla que hi hagi hagut un despoblament, sino una continuitat però amb moltes
tranformacions.
L'arqueologia ens posa al descobert una primera església amb una nau més
reduïda que l'actual, molt possiblement l'església consagrada al s. XI.
Aquesta església definia, al igual que totes les esglésies, un espai sagrat, la
sagrera, espai delimitat com un àrea de trenta passes a l'entorn de l'església, la
qual acollia inicialemnt el cementiri. Aquest espai considerat sagrat i protegit, com
a conseqüència del vandalisme aquest espai considerat sagrat passa a acollir
habitatges i sitges per a l'emmagatzematge de la collita.
Sembla ser, segons fonts arqueològiques i estilístiques, que l'església fou
ampliada cap a mitjans del s. XII. L'ampliació va consistir en l'enderroc del mur de
ponent de l'esgésia i la perllongació de la nau. La coberta tambés es fruit d'una
reforma posterior.
L'any 1798 es construeix la rectoria.
A partir de finals del s. XVII i principis del s. XVIII l'església serà
considerablement alterada, bastint-se un cor sobre la porta d'entrada de la façana
oest; obrint-se una capella lateral, alhora que es tapia l'antiga porta de la paret
nord, mentre que se n'obre una de nova que comunica l'església amb la nova
rectoria; es tapien algunes de les finestres romàniques; es transforma la porta
d'accés al campanar i s'obre des del seu interior un pas per accedir a la troma
que es construiex per a la predicació; el paviment de l'església és substituït per
un de nou, de cairons, i s'arrebossen totes les parets.
El 1851 amb la reorganització parroquial derivada del concordat signat per papa
Piu IX i la rina IsabelII, es va dur a terme la supressió de la parròquia de Sant
Pau. En esclatar la Guerra Civil, els pocs objectes conservat in situ, com ara el
retaule varen ser destruïts. El destí de l'església va ser l'abandonament, el de la
rectoria va ser el de la reutilitzacio, transformant-se en habitatges familiars després
de la compartimentació interior.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions La primera fase d'investigació arqueològica amb metodologia estratigràfica i amb un 
registre rigorós es va dur a terme el 1979 per part d'Eduard Carbonell, Roger Marcet i 
Albert Roig. Aquesta primera intervenció va permetre documentar diverses fases en la 
pavimentació de l'església, així com la localització de la fonamentació dels murs 
identificats com a corresponents a un nartex o magatzem i el mur de tancament de 
l'església romànica. Així mateix es va localitzar un conjunt de sitges a l'interior i restes del 
paviment d'Opus Signinum de la vil·la romana o primera església paleocristiana. Fins el 
1985 es varen realitzar successives campanyes d'excavació a l'interior de l'església de 
Sant Pau de Riu-Sec i al seu entorn més immediat ( mur sud ). Aquestes intervencions 
varen permetre la identificació d'una estructura semicircular obrada en opus signinum a 
l'àmbit de l'àbsis, a mode de banc corregut, i una base circular situada en el seu centre. 
Es va localitzar la primera nau de l'església romànica del segle XI així com diverses sitges 
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d'emmagatzematge del segle XII-XIII.
Els anys 90 del segle passat es van realitzar dues intervencions més. L’any  1994 la 
intervenció es va centrar de nou a l'interior de l'església per tal de reinterpretar les 
estructures ja identificades amb anterioritat. Així mateix es va procedir a continuar la 
intervenció a l'interior del clos situat al sud de l'església, tot i que no es van exhaurir els 
estrats arqueològics. es van documentar elements arquitectònics de l'església (murs, 
voltes, banquetes, finestres, etc.). També es va fer una prospecció geofísica per georadar 
i una excavació a l'interior de la nau, en la qual es va trobar opus signinum i altres 
paviments, diversos enterraments i també murs. En 1996 no es va fer cap campanya 
d'excavació, únicament es realitzà un manteniment de l'interior de l'església; una neteja 
de pols i deixalles que s'havien anat acumulant al llarg dels anys. La rehabilitació de 
l'antiga església parroquial va permetre la lectura arqueològica dels murs, establint 
diverses fases evolutives del conjunt. 
Uns any més tard, en el 2006, amb motiu d'unes futures obres a la zona, es va realitzar 
una prospecció arqueològica a l'àrea per poder localitzar i delimitar restes arqueològiques 
presents, incloent-hi també els indicis de la presència de restes d'aquests tipus a les 
àrees afectades. Es van detectar murs al voltant de l'església de Sant Pau de Riu Sec i 
també canvis de color i variació de creixement als camps sembrats de cereals (això 
indicvaa possible presència de restes al subsòl del camp).
Durant els mesos de gener a juny de 2007 es van dur a terme un seguit d'intervencions en 
l'àrea afectada pel Pla Urbanístic del sector de Sant Pau de Riu Sec. Les intervencions 
arqueològiques es realitzaren per tal de controlar els rebaixos de terra en les àrees 
afectades per la construcció d'un polígon industrial a Sant Pau de Riu Sec. Es va produir 
dues intervencions, una els primers mesos de 2007 i l'altra entre 2007 i 2008 . En concret 
es tractava d'uns terrenys delimitats en dues zones: la zona a prop de la Granja de Sant 
Pau, al nord i la zona del sud, englobant l'església de Sant Pau de Riu Sec i la masia de 
Can Borrell. La zona nord quedava afectada per la primera intervenció, mentre que la sud 
es divideix entre les dues: la part més propera a l'església i can Borrell per a la segona 
intervenció, i l'àrea que envolta aquesta zona per a la primera.
A la intervenció del 2007  la fase de prospecció del subsòl es va realitzar en cinc àrees 
diferents. Àrea A: Sector de la granja de Sant Pau. Resultats negatius, tan sols es 
localitzà un paleocanal natural. Àrea B: Sector nord i nord-oest de l'església de Sant Pau 
de Riu Sec. Resultats negatius. Àrea C: Sector est de l'església de Sant Pau de Riu Sec. 
Es detectà una estructura mural formada per una filada de blocs de pedra arrodonits. En 
obrir aquesta àrea en extensió es localitzà un forn, i zones amb restes ceràmiques, 
enderrocs i sitges. Aquesta era la única zona que es va obrir  en extensió arqueològica. 
Àrea D: Sector sud-est de Can Borrell. Resultats negatius. Àrea E: Sector oest de Can 
Borrell. Resultats negatius. Un cop acabada la fase de prospecció s'excavà en extensió 
l'àrea C. Les estructures aquí localitzades van ser un grup de 19 sitges de petites i 
mitjanes dimensions. Eren de tres tipus: perfil troncocònic amb el fons lleugerament 
arrodonit; de perfil globular amb el fons arrodonit, i les de fons pla. També es localitzà un 
forn de calç: estructura de planta circular que es definia er un retall en el marge, les parets 
rubefactades i la base era feta amb una preparació de calç a sobre de la qual hi havia 
quatre nivells d'amortització. S'hi accedia a través d'un passadís excavat amb lleuger 
pendent. A la zona nord-est del forn es va detectar un nivell de circulació de terra 
premsada amb un retall circular, que podria ser un forat de pal. Una altra estructura 
localitzada era de planta triangular, limitat per tres murs i aprofitant el marge que tanca el 
recinte. Les mides del recinte són 20'25m a l'oest, 14'5m pel sud i 17m a l'est, creant una 
superfície de 142 m². Dels murs es conservava una potència de mig metre. A la zona sud 
del recinte triangular hi havia una canalització en molt mal estat de conservació.
La intervenció efectuada durant l’any 2007 i 2008, es va excavar en 6 sectors. Sector 1: al 
sud de la masia can Borrell. Àrea artesanal de producció d'obra cuita i teula del segle 
XVII, amb un forn i una bassa de decantació i/o extracció d'argiles. També s'hi va detectar 
una altra estructura de combustió, molt malmesa, que es podia adscriure als segles XIV-
XV. Sector 2: camp al costat oest de la masia. Àmbit que corresponia a una antiga era (s. 
XVII-XVIII), a més d'una  estructura subterrània rectangular delimitada amb uns potents 
murs perimetrals. Sector 3: franja de camp entre can Borrell i l'església. Excavació de 21 
sitges medievals (s. XIII-XV) d'entre 80 cm i 2?m de fondària. Aparegué també un tram de 
canal baixmedieval (s. XIII-XIV) i dos retalls subterranis associats a restes de murs de 
pedra seca, estructures d'emmagatzematge o habitació també dels segles XIII-XIV. 
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Aquests s'estenien cap a l'est, on hi havia una zona d'horta encara en funcionament. La 
prospecció va permetre documentar també altres estructures (sitges, estructures de 
combustió, murs de pedra seca) que van restar pendents d'excavació. Sector 4: camp 
davant l'església i la rectoria. Necròpolis parroquial de l'església, on es va documentar 
més de nou segles de funcionament (s. IX-XVIII). S'hi van localitzar fins a 160 tombes, així 
com  sitges al nord i nord-est del sector, disset d'època carolíngia i algunes corresponents 
a la sagrera del XII-XIII. En el sector es trobaren també restes d'una vil·la imperial 
romana, excavades parcialment, i un assentament tardorepublicà, desconegut fins al 
moment. Sector 5: sud de can Borrell. Forn de planta circular i secció el·líptica del segle 
XIII. Sector 6: a la banda est. Localització d'una vintena de sitges, la majoria  per excavar 
(les excavades eren medievals, però s'apuntava que en podien haver de romanes). Es va 
documentar també una construcció de planta quadrada del segle XVIII, amb pou de sínia 
de considerables dimensions al seu interior. Amb totes aquestes dades es va establir les 
fases cronològiques d’ocupació del jaciment. La FASE 1. Assentament tardorepublicà 
(finals s. II - I aC) definit per diferents habitacions i construccions fetes amb murs de pedra 
i argila, amb importants nivells d'incendi, d'enderroc i abandó. Es van excavar les quatre 
estances del seu tancament a l'extrem nord, recuperant material constructiu, ceràmica i la 
rella de ferro d'una arada. FASE 2. Vil·la romana imperial (s. I - II dC). Determinada per 
murs construïts amb pedra i morter, coneguda encara molt parcialment. Ocuparia uns 
6.000 metres quadrats, amb part de les estructures sota l'actual església. FASE 3. Baix 
Imperi i Antiguitat Tardana (s. IV - VIII). Seria el moment de la possible esglesiola o 
capella paleocristiana localitzada els anys 80 dins l'església. Durant l'excavació de 2007-
2008 també es va localitzar una sitja d'aquesta cronologia prop del marge del camí que va 
a l'església. FASE 4. Assentament pagès i tombes antropomorfes (s. IX - X). Representat 
per un conjunt d'una vintena de sitges i una necròpolis de tombes antropomorfes, amb 
individus tant infants com adults. Aquestes inhumacions són anteriors al temple romànic, i 
faltaria precisar si estarien associades a una hipotètica primitiva església preromànica. 
FASE 5. La parròquia de Sant Pau de Riu Sec (s. XI-XIII). Aquesta fase es subdivideix en 
dos moments cronològics. El primer (5a) seria el moment de l’església romànica i sagrera 
(s. XI-XII) que es construeix damunt els murs i paviments d'opus signinum de la vil·la 
romana. Es tractaria d’un edifici de planta rectangular de 13 x 6 metres, orientada a 
llevant, absis semicircular i un campanar de torre al nord. L'acta de consagració (1054) 
documenta l'existència d'una sagrera, espai on es van localitzat abundants sitges. Es va 
documentar també la necròpolis parroquial, que s'allargaria fins al segle XVIII. La segona 
fase (5b) seria el domini de l'Orde del Temple, en la qual es produeix l’ampliació dels peus 
de la nau romànica, configurant l'edifici actual. La porta d'accés del mur de migdia serà 
tapiada i es va obrir una al mur frontal de ponent. La intervenció de 2007 va documentar 
un forn de calç datat al segle XIII per paleomagnetisme, possiblement relacionat amb 
aquesta ampliació. A tramuntana es va observar una porta tapiada, fet que feia pensar en 
l'existència d'alguna edificació adjacent. Destaquen d'aquesta època una gran construcció 
de planta quadrada amb potents murs perimetrals de més d'1 m d'amplada al nord de 
l'edifici, de funcionalitat encara desconeguda i un conjunt d'estructures funeràries 
singulars, fetes amb grans fosses amb cobertes de llosa i senyalitzacions superiors 
mitjançant laudes fetes de còdols i morter. Dins les tombes es van trobar olles de 
ceràmica com a aixovar. Les sitges documentades es van amortitzar al final d'aquest 
període. FASE 6. La parròquia i els masos baixmedievals (s. XIV-XV). Moment d’intensa 
ocupació de l'espai de la necròpolis i presència d'algunes sitges i retalls amb murets de 
pedra seca al sud de la sagrera. Es comença a tenir constància escrita dels diferents 
masos de la parròquia (Can Borrel, s. XV; Can Diviu, s. XV; Torre de Sant Pau, s. XVI). Es 
va documentar també l'existència d'una bassa de planta triangular, relacionada 
probablement amb els treballs agrícoles. Aquesta quedarà abandonada i s'enrunarà al 
final d'aquest període.  FASE 7. Construcció de la rectoria (s. XVI-XVIII). L'actual rectoria 
es construeix al segle XVIII, però és possible que existís ja alguna edificació precedent. 
Es realitzen també petites reformes a l'església. FASE 8. Desaparició de la parròquia (s. 
XIX-XX) El 1851 Sant Pau va ser suprimida com a parròquia. Es van documentar a 
l'interior de la nau tres tombes amb taüts de fusta que correspondrien segurament als 
últims rectors. A principis de segle XX passa a mans privades i pateix un gran 
abandonament. Un últim moment d'ocupació serà després de la Guerra Civil, quan la 
rectoria es recupera i és transformada en habitatges familiars.
 En conjunt, i pel què fa al jaciment romà i medieval, sabem que ocuparia una superfície 
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d'uns sis mil metres quadrats, i que aproximadament la meitat de la vil·la romana es troba 
actualment conservada sota l'edifici de l'església i de la rectoria. Amb aquesta fase 
d'intervenció arqueològica de 2008 es va dur a terme la delimitació en extensió de tot el 
jaciment, amb la finalitat de definir les zones construïdes d'època romana i la zona de 
necròpolis medieval. 
Les excavacions van continuar durant l’any 2010 i 2011, documentant-se més estructures 
relacionades amb la vil·la romana d’època imperial (s.I-II d.C), fonaments d'edificis 
d'època baixmedieval (s. XIII). També es va continuar amb l’excavació del cementiri 
d'època medieval (s. XI-XIII), amb el sitjar de la sagrera (s. XI-XII) i per últim amb 
estructures diverses relacionades amb la rectoria d'època moderna (s. XVII-XVIII).
L'any 2014 es realitza una nova intervenció arqueològica de control per iniciar els treballs 
de tancament perimetral del jaciment i l'obertura de dos nous vials d'accés. Aquesta zona 
també forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. L'obra va consistir en 
l'excavació mecànica d'una rasa que ressegueix tot el perímetre de tancament del 
jaciment de 396,8 metres, i aquesta té una profunditat de 70-90 cm i una amplada de 50 
cm. La rasa afectava els nivells vegetals superiors i a estrats antròpics. Al costat nord-oest 
s'obre un nou vial que enllaça les dues entrades al recinte arqueològic. Durant els treballs 
no es va arribar al nivell geològic, només per la zona terraplenada. En cap cas de les 
dues afectacions de millora del recinte es van  localitzarn materials o restes 
arqueològiques.
També en el desembre  del 2008 es va dur a terme una intervenció a la masia de Can 
Borrell. 2008. Aquesta va consistir en diversos treballs d'estudi arqueològic, arquitectònic i 
històric a la masia de Can Borrell. Es va documentar quatre horitzons: 1) Construcció de 
Can Borrell vers els segles XVI-XVII; 2) La consolidació o primera ampliació el XVII-XVIII; 
3) Segona ampliació el XIX; 4) Espai d'activitats agrícoles i ramaderes al segle XX.

Pla anterior PEPBAMAS, PGMOS

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC
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Indret 8.
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DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR
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EACA BARP BSE BN BAMPAD.01

Carrer  de les Valls

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació 1.1 / Zona residencial en nucli 

antic i preeixample 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements Muralla

Context El jaciment arqueològic de la Muralla de Sabadell se stiua en el nucli històric de la ciutat. 
Actualment se n'han localitzat diversos trams i el seu perímetre hipotètic recorre els 
següents carrer, de sud a nord i d'est a oest: plaça del Dr. Robert-Rambla, c. de Sant 
Antoni Maria Claret, c. de Sant Joan, c. del Doctor Puig, c. del Raval de Fora, c. de la Mare 
de Déu de les Neus, Via de Massagué, Passeig de Manresa, c. de Les Valls, c. de Jesús, 
c. de Sant Antoni / c. de la Rosa (interior illa), c. de Gràcia, plaça de Sant Roc i plaça del 
Dr. Robert. La muralla de Sabadell es va construir en els segles XIV-XV (època 
baixmedieval), i en general està construïda amb un basament-sòcol de pedres grans, amb 
carreus cantoners, i parament superior de tàpia 8alçada màxima documentada 4 m); en 
diversos punts hi havia els portals d'accés a la vila emmurallada i bestorres defensives. A 
tot el seu voltant s'hi va excavar un fossat al subsòl argilós natural (tortorà), que pot arribar 
a tenir una amplada màxima documentada de 8,5 m i d'una profunditat màxima 
documentada de 2,5 m.

Cronologia Època Medieval (s.XI-XV); Època Moderna (s.XV-XVIII); Època Contemporània (s.XVIII-
XXI)

Entorn de protecció 1/ Plaça de Sant Roc. Restes de la muralla i del fossat al subsòl de la plaça, des de la 
façana de l’Ajuntament fins l’angle sud-oest de l’església de Sant Fèlix, incloent les restes 
del portal d’en Mateu, davant les escales d’accés a l’església
2/ Antic Casal de l’Estudi (carrer de Gràcia,2). Pany de muralla conservada en alçat (base 
de pedra i parament de tàpia) i visible; tram de fossat i possible bestorre coberts.
3/ Carrer de les Valls, 11. Restes de la muralla, bestorre i tram del fossat.
4/ Via de Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-27. Restes de la muralla, pendents de 
consolidar.
5/ Via de Massagué, 6-8. Restes de la muralla, consolidats però no visibles.
6/ Carrer de Sant Joan, 12. Restes de la muralla, bestorre i tram del fossat, pendents de 
consolidar.
7/ Casa Duran (carrer del Pedregar, 7). Restes de la muralla consolidat i visible 
parcialment en alçat; tram del fossat reblert (pati exterior que dóna al carrer de Sant Joan

 

Estat conservació Bo 

Tipus Assentament militar / Muralla

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Zones d'Expectativa Arqueològica (ZEA)

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).Fitxa núm. 4255 del 
Registre de BCIN, categoria de ZA i 
de MH  (Generalitat de Catalunya). 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics AD.01 Muralla de 
Sabadell.

Nº reg/cat. JA-02

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria BCIN

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).Fitxa núm. 4255 del 
Registre de BCIN, categoria de ZA i 
de MH  (Generalitat de Catalunya)

Nº reg/cat. JA-02

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE
Entorn de protecció 1/ Plaça de Sant Roc. Restes de la muralla i del fossat al subsòl de la plaça, des de la 

façana de l’Ajuntament fins l’angle sud-oest de l’església de Sant Fèlix, incloent les restes 
del portal d’en Mateu, davant les escales d’accés a l’església
2/ Antic Casal de l’Estudi (carrer de Gràcia,2). Pany de muralla conservada en alçat (base 
de pedra i parament de tàpia) i visible; tram de fossat i possible bestorre coberts.
3/ Carrer de les Valls, 11. Restes de la muralla, bestorre i tram del fossat.
4/ Via de Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-27. Restes de la muralla, pendents de 
consolidar.
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció Els diferents trams conservats, consolidats i rehabilitats de la Muralla de Sabadell haurien 
de ser objecte senyalització i difusió per posar en valor el seu interès històric i patrimonial.

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi del desenvolupament del nucli històric de la pobalció

Restes de la muralla baix medieval i moderna de la ciutat de Sabadell

5/ Via de Massagué, 6-8. Restes de la muralla, consolidats però no visibles.
6/ Carrer de Sant Joan, 12. Restes de la muralla, bestorre i tram del fossat, pendents de 
consolidar.
7/ Casa Duran (carrer del Pedregar, 7). Restes de la muralla consolidat i visible 
parcialment en alçat; tram del fossat reblert (pati exterior que dóna al carrer de Sant Joan
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Bibliografia BOSCH Y CARDELLACH, A. (1882) (2003),Memorias de Sabadell antiguo y su término 
desde el año 1789, Sabadell: Establecimiento tipográfico de Juan Baqués e Hijos, 1882. 
Sabadell: Fundació Boch i Cardellach, 2003.
BOSCH Y CARDELLACH, A. (1992), Anales de la Villa de Sabadell desde el año 987 
hasta el de 1770, vol. 1-2, col. l. Sabadell: Publicacions de la Fundació Bosch i Cardellach, 
núm. 12.
CABALLÉ, G. I CANTOS, J. A. (2003): “L’evolució històrica del Casal de l’Estudi de 
Sabadell: de zona exterior de muralla al Casa Consistorial, fins al seu ús privat”. Arraona 
Revista d’Història Local, 27. Sabadell: Ajuntament de Sabadell, p. 164 i s.
CARRERAS, M. (1932)  Elements d’història de Sabadell, Sabadell: Edicions de la 
Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell.
MATAS, O.; ROIG, J. (2007), “La intervenció arqueològica a la via Massagué, 6-8: noves 
aportacions al coneixement del sistema defensiu baixmedieval de la vila de Sabadell i un 
nou centre terrisser d’època moderna” a Actes III Congrés d’Arqueologia Medieval i 
Moderna a Catalunya. 18 al 21 de maig de 2006, Sabadell: Acram, vol. 1, p. 192-206.
ROCA GARRIGA, P. (1972), Les muralles de Sabadell, Sabadell: Fundació Bosch i 
Cardellach, (QFBC; 22).
ROIG, A.; ROIG, J.  (2000), “La vila de Sabadell en època medieval: Deu anys 
d’arqueologia urbana, 1988-1998.”, a Actes Ir Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna 
a Catalunya. 13, 14 i 15 de novembre de 1998, Igualada: Acram, p. 64-75.
ROIG, A.; ROIG, J.  (2002), La vila medieval de Sabadell (segles XI-XVI). Dotze anys 
d’arqueologia a la ciutat (1988-2000). Sabadell: Museu d’Història, abril 2002 (Quaderns 
d’Arqueologia; 1).
ROIG, J. (2004), “Sabadell, vila medieval i moderna. Les darreres excavacions al nucli 
històric (Sabadell, Vallès Occ.)”, a Actes de les Jornades d’Arqueologia i Paleontologia 

Informació històrica L'any 1374 el rei va manar que les muralles de Sabadell fossin reforçades per por que la 
dinastia de Mallorca envies una expedició de guerra a Catalunya. Els sabadellencs s'hi 
van esmerçar tant que la reina va donar l'ordre que en cas de necessitat els pobles de 
Polinyà, Santa Perpètua i Santiga anessin a refugiar-se a Sabadell.

Tota muralla tenia uns portals per poder-hi entrar i sortir. Un dels portals més antics de 
Sabadell era el de la Porta Barrera, i havent-se edificat fins on comença la Rambla, es 
rectificà la fortificació i es va fer el Portal de Barcelona.[6] Els altres portals eren: el de 
Granollers, al final del carrer de Baix Pedregar. El de la Palanca, en el carreret d'aquest 
nom. El de Manresa, al capdamunt del carrer del mateix nom. El de Terrassa, a la sortida 
del tros que existia del carrer de Sant Antoni. I finalment el d'en Mateu, per on s'anava al 
camí de l'Horta Novella i al de Sant Pau de Riusec

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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2001, La Garriga, vol. 3, Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, p. 
826-850.
ROIG,  J. (2014), “La vila de mercat alt medieval de Sabadell i el procés d’emmurallament 
baix medieval (s. xi al xv): l’aportació dels darrers 25 anys d’arqueologia a la ciutat”, a V 
Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 22-25, Barcelona, maig 2014

Actuacions finca Veure les següents fitxes:
AEA.049.001.Passeig de Manresa
AEA.049.005. Aparcament Jardinetsº (Plaça del Dr. Robert)
AEA.049.006. Carrer de Sant Antoni Maria Claret-Plaça del Dr. Robert
AEA.049.007. Carrer de Sant Antoni Maria Claret
AEA.049.009. Casa Duran
AEA.049.011. Raval de Dins, 21, 23 i 25
AEA.049.018. Carrer del Doctor Puig, núm. 21/ Carrer de Marià Fortuny
AEA.049.044. Casal de l'Estudi (carrer de Gràcia, 2 / carrer de la Rosa, 1)
AEA.049.045. Carrer del Doctor Puig, núm. 9
AEA.049.049. Carrer del Doctor Puig, núm. 17-19
AEA.049.050. Plaça de Sant Roc
AEA.049.064. Carrer de Sant Joan, núm. 12
AEA.049.074. Carrer del Raval de Dins, núm. 21-23- Via Massagué, núm. 16-22
AEA.049.077. Plaça del Gas (Museu del Gas).
AEA.049.079. Carrer de les Valls, núm. 11 – Carrer de Jesús

Pla anterior PEPBAMAS, PGMOS

Protecció existent Protecció sistemàtica. BCIN (Zona Arqueològica i Monument Històric)

Ortofoto
GPC
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Indret 7.
LOCALITZACIÓ

423600,00
y = 4599530,26

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMPARR,10

Camí  de Can Gambús
-

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUC (urbà consolidat)
Qualificació  1.3 / Zona residencial d’eixample 

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Jaciment Arqueològic de Can Gambús JA-03.BARP

Elements Cuniculus Romà / Garita de vigilància d'una emissora de ràdio de l'època de la Guerra 
Civil espanyola / Masia de Can Gambús

Context Exemple d'amplia ocupació des d'època prehistòrica. Zona propera a recursos hídrics que 
afavoreix l'ocupació de la plana.

Cronologia Època Neolítica (5000-2200 a.C.); Època del Bronze (1800-650 a.C); Època del Ferro-
Ibèric (-650-50 a.C.); Època romana (218 a.C.-s.V d.C.); Època Medieval (s.VI-s. XV); 
Època moderna (s. XV-s.XVIII); Època contemporània (s.XVIII-XX).

Entorn de protecció El jaciment de Can Gambús es troba situat a ponent del terme municipal de Sabadell, al 
límit amb el terme de Sant Quirze del Vallès. La masia de Can Gambús i les terres 
adjacents es troben al tram mitjà de la llarga serra anomenada Serrat de Can Feu. Baixa 
en un suau pendent des dels 226 metres d'altitud a la part més alta, al nord de la masia, 
fins als 195 metres en el tall de la carretera de Sabadell a Sant Quirze. Els límits d'aquesta 
gran àrea de unes 75 hectàrees, queden definits per dues carreteres, al nord, la de 
Terrassa a Sabadell i a migdia la de Sabadell a Sant Quirze, pel costat de ponent, el 
torrent de Vallcorba, actualment part del traçat de l'autopista C-58, i a llevant el barri dels 
Merinals de Sabadell. Abans de la intervenció arqueològica era una gran zona agrària amb 
camps de conreu, zones d'oliverars i parcel·les rústiques amb hortes i fruiters.

 

Estat conservació Bo 

Tipus Lloc d'habitació, lloc o centre de producció i explotació, lloc d'enterrament, obra pública

CATALOGACIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ

CATALOGACIÓ ANTERIOR

Tipologia Funcional Jaciment Arqueològic (JA)

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). IPAC, Generalitat de 
Catalunya núm. 2668.BCIL. 
Vinculació amb la fitxa Béns 
arquitectònics ARR.10.CA Masia 
Can Gambús (ARR.10.01 Masia i 
ARR.10.02 Sínia). JP-02 Jaciment 
paleontològic de Can Feu

Nº reg/cat. JA-03

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 6. AEA

Categoria EPA

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). .BCIL. IPAC, Generalitat 
de Catalunya, amb el núm. de fitxa 
2668

Nº reg/cat. JA-03

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Valor arquitectònic/tipològic/artístic

Estudi de les restes del subsòl de la zona de la Masia

Estudi i recuperació de les restes del subsòl

Estudi volumètric de la masia de Can Gambús

Entorn de protecció El Jaciment Arqueològic de Can Gambús: cuniculus romà i restes de la garita de vigilància 
de la Guerra Civil es situa al parc urbà de Can Gambús, a l'oest del terme municipal, i 
prop de la ronda oest de Sabadell.
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Entorn de protecció Els dos elements arqueològics han de ser objecte de rehabilitació, consolidació i difusió, 
amb senyalització inclosa, per tal de donar a conèixer el seu interès històric i patrimonial i 
de preservar-ne la seva memòria, en coordinació amb la Junta de Compensació del 
Polígon B del Pla Parcial de Can Gambús i la Generalitat de Catalunya

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Observacions Amb motiu de la urbanització de Can Gambús, es van dur a terme diverses intervencions 
arqueològiques entre el 2003-2007. El jaciment es va dividir en tres sectors diferents, Can 
Gambús 1 corresponia a la meitat sud de la serra, Can Gambús 2 a la meitat nord, 
aquests estaven separats per la línia divisòria del camí de la masia de Can Gambús que 
creuava la serra transversalment. Can Gambús 3 era la zona central de la carena 
destinada a un futur parc. Amb les intervencions es va poder establir una seqüència 
cronològica que s’iniciava en Època Prehistòrica. D’aquest moment es van localitzar 
diverses estructures relacionades amb el Neolític Antic (concretament amb el període 
Cardial i Postcardial) a les zones de Can Gambús 1 i 2. Es tractava de sitges, cubetes, 
retalls de planta el·líptica de poca fondària. En un moment més recent del Neolític, es va 
excavar una necròpolis de sepulcres de fossa, ja en ple Neolític Mig. S’ubicava en l’extrem 
sud del paratge de Can Gambús-1, arran de la rotonda de l'avinguda Arraona. Es van 
documentar 47 estructures funeràries de tipologies diverses amb un ric aixovar funerari. 
Es tractava d'una àrea exclusivament funerària d'un grup poblacional concret, d'individus 
adults. Va ser possible documentar l'existència de cobriments fets amb materials peribles, 
amb presència de grans cobertes de troncs així com les conegudes grans lloses 
horitzontals i verticals segellant els accessos de les cambres funeràries. El conjunt estava 
format per tombes excavades en el terreny natural de formes i dimensions diversificades 
segons el tipus de sepulcre i el seu estat de conservació. Destaquen els grans sepulcres 
de planta rectangular amb cova frontal de dimensions i fondàries considerables. En línies 
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generals presenten, com a mínim, entre un i dos metres de fondària i uns dos per tres 
metres de planta. Del conjunt de la necròpolis hi havia un total de 45 sepulcres que 
oferien un ric i diversificat aixovar funerari, hi havia material lític tallat (nuclis, làmines, 
puntes i trapezis de sílex), macrolític (destrals i molins), material ceràmic, utillatge en os 
(punxons, agulles, etc), restes faunístiques i elements ornamentals) collarets i braçalets 
de cal·laïta, denes soltes, etc). A Can Gambús 2 es van documentar 5 estructures de 
caràcter funerari amb aixovar.
 De la darrera fase del Neolític (Neolític Final), es va documentar un assentament a l'aire 
lliure emplaçat al llarg de la vessant sud-oest, Can Gambús 1. Es van documentar sitges, 
cabanes o retalls subterranis de grans dimensions i plantes el·líptiques irregulars, que 
s'interpreten com a llocs d'habitació i/o d'emmagatzematge. A la vegada hi havia cubetes 
de planta el·líptica de dimensions menors que podrien correspondre a àmbits de treball i/o 
d'emmagatzematge. També es van localitzar diverses estructures de combustió o forns 
excavats al terreny natural que van aparèixer distribuïts i escampats a tot el llarg de la 
vessant occidental de la carena. Aquets forns semisubterranis tenien una planta 
rectangular allargassada amb els extrems arrodonits i una cambra de combustió final amb 
un accés frontal fent rampa en pendent. A Can Gambús 3, es va documentar una fossa 
molt rebaixada a la part més elevada del turó.
 
- Estructures del bronze inicial: Al sector de Can Gambús 1 es van documentar diverses 
estructures, 3 hipogeus o sepulcres d'inhumació múltiple i col·lectiva, que es trobaven 
dispersos en diferents punts de la carena i relacionats amb estructures 
d'emmagatzematge. A Can Gambús 2 hi havia sitges de secció cilíndrica i bitroncocònica, 
cubetes i una fossa irregular. En 5 fosses es van documentar un total de 8 enterraments, 
5 infantils, un subadult i 2 indeterminats. Es van localitzar dues estructures negatives 
retallades en el terreny natural de grans dimensions, de planta irregularment el·líptica, 
amb el fons irregular. En una no hi havia cap element ni estructura de combustió interna, 
només un gran forat de pal. A l'altra hi havia dues estructures de combustió. Es va 
documentar una estructura complexa que probablement tindria un ús artesà amb una 
funció polivalent. El forn, que quedava circumscrit dins d'una fossa de grans dimensions i 
es dividia en dos àmbits diferents, la primera seria l'àrea de cocció possiblement coberta 
per una estructura mòbil. El segon seria l'àrea destinada a la combustió. A Can Gambús 3 
es van documentar 3 estructures funeràries amb un número mínim de 9 individus, aquests 
hipogeus es composen d'un pou o retall de secció cilíndrica amb una cambra lateral on es 
dipositaven les inhumacions. Eren inhumacions primàries de caràcter individual de tipus 
successiu o un cas d'enterrament doble simultani sense aixovar. També es va excavar un 
fons de cabana.
Pel que fa a l’Època del Bronze, es van documentar estructures disperses per Can 
Gambús 1, la majoria són sitges d'emmagatzematge pertanyents al Bronze Final. També 
es va trobar un gran retall subterranis tipus fons de cabana o àmbit de magatzem i/o 
treball. A Can Gambús 2 també es va localitzar un altre fons de cabana a l'interior, es va 
localitzar estructures de combustió, cubetes i forats de pal, així com fosses irregulars de 
petites dimensions. D'aquest període també es va localitzar una gran rasa o vall tipus 
paleocanal. A Can Gambús-3 es van localitzar dos fons de cabana a la vessant sud-oest 
del turó de Can Gambús amb estructures de combustió, cubetes, fosses i forats de pal. 
També hi havia 15 sitges a la part superior del turó.
En relació a la Primera Edat del ferro, a Can Gambús-1 es van localitzar estructures  entre 
el punt central de la carena i la part alta de la vessant oest formant petits grups espaiats 
de sitges. A Can Gambús 2 es van documentar 42 estructures, eren sitges de perfil 
acampanat i fons pla amb abundant material ceràmic, molins i elements d'argila cuita, 
d'altres de secció cilíndrica i d'altres circulars. També es va documentar artefactes de 
ferro i bronze. Algunes es van reaprofitar com a fosses de combustió i fins i tot com a 
dipòsit funerari d'un individu adult. A Can Gambús 3, es van documentar 18 sitges i 9 
fosses circulars.
D’Època ibèrica a Can Gambús 1 es van excavar varies estructures tipus sitja situades a 
la part més alta de la carena. Unes eren de l'ibèric antic i la resta de l'ibèric mitjà, que van 
proporcionar abundant material ceràmic i faunístic, així com un gran nombre de molins de 
diferents tipologies. A Can Gambús 3 es va localitzar 1 sitja del període ibèric antic. 
Aquesta època a Can Gambús 2 estava representada per diverses estructures que 
definien 3 àrees. Àrea 1, definida per un petit conjunt format per una fonamentació, una 
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sitja i un retall irregular situat a l'extrem oest del jaciment. La fonamentació la formen dues 
estructures de planta en ela, només se'n conservava una sola filada de pedres sense 
desbastar lligades amb argila. Tot el conjunt s'hauria de situar en un moment anterior al 
segle II aC. Àrea 2, que es situava a l'extrem sud-oest està formada per diverses 
estructures, sitges i cubetes amb cronologia que s'inicia en el darrer quart del segle III aC 
arribant fins al canvi d'era. Dues estructures eren grans retalls de planta i forma irregular 
amb una fondària d'un metre del segle I aC. Àrea 3, ubicada a dalt de la carena es van 
excavar 21 estructures, la majoria sitges, però també cubetes, retalls petits indeterminats i 
un fons de cabana definit per un retall de planta el·lipsoïdal amb molts forats de pal. No es 
van documentar restes de paviment ni llars, fet que podria indicar que la funció seria de 
cobert per al bestiar o un graner. El conjunt es situaria a finals del segle II aC perdurant al 
llarg del segle I aC.  D’aquest mateix període es va documentar travessant en diagonal el 
camp oest, una canalització d’uns  253m de llarg. Al fons de la rasa fou col·locada la 
canalització i estaria cobert. La funció principal era la de proveir aigua per al regadiu, 
aigua que devia ser recollida d'un manantial o del torrent de Vallcorba on la canalització 
podria anar paral·lela a ell fins a un punt on recolliria les aigües d'una possible resclosa. 
La canalització va ser construïda en un moment posterior del segle III i perduraria fins a la 
segona meitat del segle I aC. La torrentera documentada tenia una longitud total de 68 m, 
dividida en dues àrees, la nord i la sud. La nord estava formada per un gran retall de 
planta semicircular, la funció del qual devia ser la de bassa que recollia les aigües de les 
dues torrenteres. Després del gran retall on quedava acumulada l'aigua, la torrentera 
devia prosseguir el seu curs vers el sud-est fins a quedar interromput el seu recorregut per 
un muret. L'àrea sud hi hauria l'encreuament amb un altre torrent que també es trobava 
interceptat en el seu camí per una altra estructura i el mur. Segurament serien per regular 
les aigües de la torrentera pel conreu i es dataria entre finals de segle II i I aC. També es 
va documentar un pou de grans dimensions datat al segle II aC. 
A Can Gambús 3 es van localitzar dues zones on s'acumulen les estructures de la segona 
meitat del segle II aC i fins el darrer quart del segle I aC. El sector 1 està al nord-oest de la 
carena i es trobava definit per 30 estructures, una fossa utilitzada per l'extracció d'argiles i 
dues sitges (del segle II aC). Del segle I aC l'assentament s'organitzava en 3 àrees, una 
central amb 3 fosses (2 de les quals eren fons de cabana), i dues àrees 
d'emmagatzematge. El sector 2 responia a una àrea d'emmagatzematge formada per 
sitges situades en l'extrem sud-est de la carena, que formaria part del sector 1. En una 
sitja del període ibèric tardà (segles II-I aC), es va trobar una placa de pissarra amb una 
perforació, que presenta una inscripció ibèrica d'uns 27 caràcters.
De l’Època romana a Can Gambús 1 i 3 es va localitzar un aqüeducte o galeria 
subterrània (cuniculus) pel transport i la captació d'aigües freàtiques, salvant els forts 
desnivells del terreny, se'n desconeix l'origen i el final, ja que no es va poder excavar 
totalment. És una galeria amb una orientació nord-sud efectuant un recorregut sinuós per 
evitar que la força de les aigües produïssin una degradació i erosió excessives. Es van 
documentar pous al llarg del seu recorregut per poder-hi accedir al seu interior i efectuar 
el seu manteniment. Es va trobar força material constructiu, restes faunístiques, ceràmica 
sigil·lada gàl·lica, africana A, ceràmica de cuina, etc. El rebliment i abandó va ser cap al 
segle II dC. A més a més a Can Gambús 3 hi havia un assentament altimperial agrícola 
de petites dimensions, de finals del segle I aC. En època baix imperial també es va 
documentar un assentament rural amb estructures molt escadusseres situat en un 
moment final del segle IV o inicis del V. Es disposa d'una sitja, un pou i una estacada, que 
tancaria una àrea dins la qual hi havia una estructura excavada de grans dimensions i 
planta irregular afectada per l'activitat agrícola posterior. 
En l’antiguitat tardana es va localitzar un vilatge i una necròpolis. Així, en el el paratge de 
Can Gambús 1, a tocar de la rotonda de l'avinguda Arraona, es va excavar i documentar 
moltes estructures corresponents a un extens poblat de l'antiguitat tardana, segles VI-VIII 
dC. La major part eren sitges per l'emmagatzematge de cereal. En set sitges es van trobar 
esquelets humans que havien estat llençats al seu interior. Es van documentar diversos 
retalls subterranis que podrien correspondre a fons de cabanes i/o àmbits de magatzem i 
treball. També hi havia dos pous d'aigua de planta circular, dins els quals es van trobar 
dos individus que van ser llençats, juntament amb els esquelets de com a mínim tres 
gossos, restes d'ovicaprins, un boví, etc. També hi havia fragments de vidres, ceràmica 
reduïda e cuina i material constructiu divers. Es van documentar dos lacus o dipòsits per a 
líquids, probablement de vi relacionats amb l'àrea de premsat. En les seves proximitats hi 
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havia 4 encaixos per a gerres o dolis petits. També va ser possible documentar la 
necròpolis del poblat que estava situada a la part superior de la carena, a l'extrem nord 
del vilatge format per un petit cementiri ben delimitat. Es tractava de 36 tombes amb un 
total de 38 individus, ja que dues sepultures presentaven inhumacions dobles. Eren 
tombes en fossa simple de planta rectangular i ovalada, amb coberta de lloses i en algun 
cas amb un reforçament de lloses laterals. Es va localitzar una petita agrupació de 
sepultures, diferenciades de la resta, fetes en caixa de tegulae a doble vessant una mica 
allunyades del primer grup, sembla que correspondrien a la fase inicial de l'assentament. 
Només en un tomba hi havia un gerret d'aixovar. S'hi troben representats homes, dones, 
individus infantils i senils. Cal destacar la troballa d'una petita circular d'or de tipus 
ornamental amb una lleu decoració repussada.
Les estructures d'època Alt Medieval que es van excavar a Can Gambús 1  es podien 
diferenciar en dos grups, un estava format per 3 sitges i un gran retall el·líptic allargassat i 
l'altre eren 5 sitges isolades. Es va recuperar material ceràmic reduïda de cuina i oxidada 
espatulada dels segles IX-X.  Per altre banda a Can Gambús 2 es poden diferenciar 4 
àrees. L’Àrea 1, grup situat al nord-est de la masia de Can Gambús, estaria format per 13 
sitges, 4 cubetes i un pou. Un altre grup estaria format per 24 sitges, 3 cubetes i les restes 
d'una fonamentació, amb una cronologia des de l'alta edat mitjana fins al segle XIV. A 
l’Àrea 2, ubicada a dalt de la carena, es van documentar 59 estructures del segle X-XIV. 
Dels segles X-XI es van trobar una sitja, 1 retall, 5 tombes i un forn de producció 
ceràmica. Les fosses eren de tipus antropomorf i només dues estaven senceres 
orientades O-E. El forn era de planat circular amb un diàmetre conservat de 2,10m i el 
praefurnium situat al sud-est, estava excavat en el subsòl i tenia les parets rubefactades. 
El retall va ser interpretat com una rampa de comunicació de l'àrea més elevada de 
l'assentament amb l'inferior. L'àrea 3, estaria formada per l'habitatge que es trobava en la 
part més occidental del jaciment, a toca de l'autopista. Es van diferenciar 4 àmbits i l'espai 
es delimitava per un rebaix al subsòl geològic amb restes de murs perimetrals. Associats 
a aquests es van documentar 10 sitges i 3 cubetes. L'assentament fou construït a l'alta 
edat mitjana, perdurant fins al segle XVI o XV. L'àrea 4 es situava a l'extrem nord del 
jaciment, i es trobava definit per les restes d'un hàbitat rural molt desfigurat del qual 
només es van conservar els retalls, 16 sitges, 3 cubetes i 3 grans fosses. La tipologia més 
nombrosa de sitges eren les de cos globular amb fons pla. Aquest conjunt es situaria 
entre els segles XII i XIII. Eren assentaments rurals que tenien una activitat agrícola 
basada en el conreu de la vinya, figues, cirerers, ordi vestit, blat nu i algunes 
lleguminoses. A Can Gambús 3 es van documentar 27 estructures, 21 sitges, 5 cubetes i 
les restes d'una fonamentació que queden associades a les estructures de Can Gambús 2 
del segle XIII-XIV.
- D'època Baix medieval a Can Gambús 1 i 3 es van excavar estructures del segle XV, 
retalls de planta circular i rectangular de fons aplanat d'uns 70cm de fondària. A Can 
Gambús 3 es van localitzar 3 fosses de funció desconeguda i un pou.
- D’Època moderna i contemporània es van documentar estructures relacionades amb un 
antic mas situat en un punt proper a l'actual masia de Can Gambús i amb les activitats 
agropecuàries que es desenvolupaven tradicionalment en aquest paratge. També es van 
documentar estructures relacionades amb la masia actual, fosses, un pou, dues 
fresqueres i els negatius de dues roderes del camí que venia de Can Feu. Cal destacar 
una estructura circular moderna situada a Can Gambús 3, que podria haver estat 
utilitzada com a bateria antiaèria, relacionada amb la defensa de l'aeroport de Sabadell 
durant la Guerra Civil.

Pla anterior PEPBAMAS, PGMOS

Protecció existent Protecció sistemàtica. BCIL (Bé Cultural d'Interès Local)
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Indret

LOCALITZACIÓ

y =
Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Classificació SNC (urbà no consolidat)
 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Context l jaciment es troba situat a la Serra de Sant Iscle, uns 2 km al nord-oest del nucli urbà i a 
l'est del Ripoll. Per arribar-hi, cal agafar la C-155 en direcció Granollers i després travessar 
el Ripoll; agafar la desviació que va a Sentmenat a Caldes de Montbuí per la C-1413, i uns 
200m a la dreta hi ha el camí d'entrada al Parc Periurbà de La Salut. El jaciment de La 
Salut s'estén per tot el terreny del parc i del Santuari de la Mare de Déu de la Salut, i 
aproximadament ocupa uns 30.000 m2. Al llarg del segle XX s'han localitzat restes d'una 
vil·la romana en el subsòl del parc, del bosc i de l'actual edifici de l'hostatgeria. De la vil·la 
romana de la Salut se'n té constància des de finals del segle XIX, coneixent-se la seva 
part noble (pars urbana) i la seva zona industrial (pars rustica), amb un origen en època 
romana republicana, i un final aproximat en el segle III dC.

L'any 1912 s'iniciaren les excavacions arqueològiques en aquest jaciment, fins 1948, 
documentant parts de la vil·la romana. A partir de 1986 aprofitant les obres de trasllat d'un 
antic transformador d'electricitat que havia ocupat una habitació de l'edifici de l'Hostal, 
s'encetaren de nou les excavacions. 

L'any 2000 s'encetà un projecte de rehabilitació de l'antic edifici de l'Hostatgeria de la 
Salut promogut pel Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell i coordinat 
conjuntament amb el Museu d'Història de Sabadell. Aprofitant la rehabilitació i reforma de 
l'edifici de l'antic hostal, s'inicià una campanya d'excavacions en la zona dels horts, en què 
hi ha prevista la construcció d'un nou edifici, i la obertura de rases en l'interior de 
l'Hostageria, per tal de documentar restes arqueològiques en el subsòl.

El jaciment reposa sobre un substrat constituït per conglomerats grisos amb matriu 
sorrenca. Es tracta d'una vil·la romana composta per diferents estructures disperses. Les 
parets són construïdes amb la tècnica d'opus incertum (Tècnica tosca: pedres irregulars, 
còdols i morter). Els paviments són d'opus signinum. 

Les excavacions antigues no van deixar registres estratigràfics clars, és a partir del 
material que es pot llegir la cronologia del jaciment: ceràmica campaniana, comuna ibèrica 
tardana, àmfora de boca plana, bicònics de ceràmica gris, ceràmica fina (sigil·lata 
hispànica, itàlica i sudgàl·lica), àmfores (Dressel 1, Laietana 1, Dressel 23, Dressel 30, 
Beltran 56, Almagro 50). Pel que fa a les restes de construccions cal destacar els mosaics 
recuperats: mosaic de Neptú (blanc i negre). Altres materials: vidres, eines agrícoles, 
restes de fauna. També han aparegut fragments de macrolític (molí, pedra motllurada, 
finestra de pedra). 

A l'edifici de l'Antiga Hostatgeria es va trobar ceràmica romana barrejada amb materials 
moderns i opus signinum amb la típica mitja canya (segurament corresponent a un dipòsit 
o piscina), a part d'un pou modern a més de diverses estructures i un opus caementicium 
en direcció E-W (1,5 m), a part d'altres canalitzacions. Però també cal destacar la 

Cronologia Romà República fins Romà Alt Imperi (-100 / 192); Romà Alt Imperi fins Romà Alt Imperi 
(150 / 192); Medieval visigòtic (401 / 715); Medieval Consolidació Corona d'Aragó (1150 / 
1230); Baixa Edat Mitjana (1230 / 1492); Modern (1453 / 1789)

Tipus Lloc d'habitació / enterrament / religiós

DESCRIPCIÓ DEL BÉ
Tipologia Funcional Jaciment Arqueològic (JA)

Classificació Jaciments arqueològics

Nivell prot. Nivell 1. Integral

Categoria EPA

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS). Vinculació amb la fitxa 
Béns arquitectònics AR.02.CA 
Santuari de la Mare de Déu de la 
Salut (AR.02.01 Església i AR.02.02 
Casa del Capellà).

Nº reg/cat. JA-04

Classificació Àrea d'expectativa arqueològica

Nivell prot. Nivell 6. AEA
Categoria Altres

Altres prot. Llei 9/1993, Decret 78/2002; PEP 
(BAMAS).
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Elements A partir dels resultats obtinguts en les campanyes realitzades a partir de l'inici del procés 
de rehabilitació s'han pogut determinar sis fases d'evolució del jaciment:

FASE 1. Assentament republicà i vil·la romana, ss. I aC - II/III dC. El moment més antic 
s'identifica amb tres estructures tipus sitja o encaix de dolia a l'oest de l'hostatgeria, molt 
arrasades. De la vil·la romana posterior, les restes més importants són les del lacus, 
pavimentat primer amb opus signinum i després amb un mosaic de Neptú. S'hi ha 
localitzat també restes del que hauria estat l'hipocaust d'unes termes. Tot aquest conjunt 
queda amortitzat a finals del segle II o principis del III dC.

FASE 2. Camp de sitges, ss. VII/VIII-IX. S'identifiquen d'aquesta cronologia set sitges a 
l'extrem est de l'hostatgeria, algunes afectades per inhumacions posteriors. Els materials 
recuperats són majoritàriament dels segles VII i VIII, amb una absència total de ceràmica 
dels segles V-VI, moment en que el jaciment hauria estat desocupat.

FASE 3. Època altmedieval, ss. IX-XIII. 

Fase 3a. L'espai passa a tenir un ús funerari. S'hi localitzen tres tombes antropomorfes del 
segle IX, sobre les quals s'edifica una petita església preromànica de nau rectangular 
(datada cap al segle X). 

Fase 3b. Continuació de la necròpolis, amb algunes inhumacions antropomorfes que 
tallen les anteriors, amortitzades el segle XI. Es documenta també la presència de sitges. 
Se n'ha excavat cinc a l'interior de l'església i onze a l'exterior, algunes amortitzades al 
segle XI i altres al XIII (Fase 3c).

Fase 3c. Presència de sitges que retallen inhumacions anteriors, amortitzades al segle 
XIII. La necròpolis no continua més enllà del segle XI.

presència d'un enterrament amb orientació E-W, en fossa, de forma antropomorfa. 
L'esquelet estava en posició de decúbit supí i amb les mans estirades i el cap orientat a 
l'oest. 

L'any 2004 es va dur a terme una intervenció arqueològica en aquells espais i estructures 
que no havien pogut ser excavades campanyes anteriors, en concret en tres sectors: la 
sala del menjador de llevant de l'antiga hostatgeria, la sala d'entrada i l'antic espai del bar, 
i un sector a l'exterior de l'edifici, els antics horts. S'acabà d'excavar l'enterrament, datat en 
el segle X - XI i es documentà una reforma i ampliació de l'edifici en època moderna (segle 
XVIII). També s'excavà el pou i la galeria localitzats anteriorment. La galeria es troba en 
l'entrada de l'edifici i està excavada en el terreny natural. Correspon a l'època moderna, 
entre els segles XVII - XVIII, amb una amortització definitiva a inicis del XIX. La part de la 
boca d'accés seccionava dues sitges altmedievals; presenta una entrada a nivell de terra 
consistent en una obertura estreta de la que surten un total de 17 graons retallats en el 
subsòl, que duen a un passadís d'uns 6m de llargada per 75cm d'amplada i 1'70m 
d'alçada amb una bifurcació final on es troba una fornícula excavada frontalment en la 
paret i des d'on surten dos trams diferenciats de galeria, paral·lels. Un dels trams està 
seccionat per un pou posterior, l'altre acaba en una cambra de forma irregular, que 
conserva molt malmeses una fornícula i una banqueta. 

El mes de març de 2006 amb motiu de reforçar la fonamentació del Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, es va realitzar una rasa arran del mur lateral nordoest. Els resultats foren 
negatius. 

Entre juny i agost de 2006 es va realitzar una intervenció consistent en la retirada dels 
nivells superficials als sectors 1 i 3 (al nord i est dels edificis de l'ermita i l'hostatgeria). Es 
va redescobrir la gran piscina romana excavada el 1931-35. L'octubre de 2007 es van 
realitzar treballs de neteja i consolidació d'aquest lacus.

El mes de febrer de 2007 es va fer el control arqueològic de les obres de plantació 
d'arbres en els entorns del Santuari de la Salut, però el resultat va ser negatiu.
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FASE 4. Època baixmedieval, ss. XIII-XV. Ampliació de la primitiva església, amb un nou 
absis de planta rectangular i allargament de la nau. La primera menció documental de la 
capella, el 1323, probablement tingui relació amb el moment d'aquestes obres. S'hi 
documenta una construcció annexa del segle XV, probablement la casa de l'ermità.

FASE 5. Època moderna, ss. XVI-XVIII. S'identifica també una bassa, probablement 
destinada a regar els horts, amortitzada durant el segle XVI. Aquests espai es 
terraplenaria posteriorment per ampliar la capella i la casa de l'ermitatge (ss. XVII - XVIII). 
També es documenta una galeria subterrània, reblerta a finals del segle XVIII, sota dita 
casa.

FASE 6. Època contemporània. Abandó de la capella a mitjans del XIX, i ampliació 
d'algunes parts de l'hostatgeria. Es produeixen diferents obres que destrueixen restes 
arqueològiques i arquitectòniques de l'església.

 

Estat conservació Regular 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS

Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 
Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor històric

Valor arqueològic i paleontològic

Estudi de les restes del subsòl

Estudi i recuperació de les restes del subsòl
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Memòries i informes

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Altres intervencions Troballes fortuïtes

Si durant el desenvolupament d'obres públiques o privades es descobrís restes 
arqueològiques o paleontològiques el/la promotor/a i la direcció facultativa de l’obra són 
responsables solidaris de les obligacions de paralitzar immediatament els treballs,  
prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i comunicar el 
descobriment a l'Ajuntament de Manresa i a la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en un termini màxim de 48 hores 
(segons el Decret 78/2002).

Els treballs es mantindran suspesos durant el termini i condicions que estableix la 
normativa del patrimoni arqueològic i paleontològic.

altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Jaciment arqueològic de la Salut
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Jaciment arqueològic de la Salut. Novembre 1988 Jaciment arqueològic de la Salut. Novembre 1988
Juan-Muns Plans, NúriaJuan-Muns Plans, Núria

Jaciment arqueològic de la Salut Jaciment arqueològic de la Salut

Jaciment arqueològic de la Salut. Febrer 2007
Orri, Eva
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La Salut planta mosaic i altres
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planta medieval segles XII-XIII
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Indret 15. Ripoll
LOCALITZACIÓ

427987.00
y = 4598258.00

Coordenades UTM ; x =

Localització Context

Codi INE 187

Identificació al plànol Delimitació bé 
Entorn protecció Grafisme categoria 

Adreça/es

GPC Google Maps

DADES URBANÍSTIQUES

CATALOGACIÓ CATALOGACIÓ ANTERIOR

FITXES RELACIONADES:
CONJ. ARQUIT.      ELEM. ARQUIT.     BÉNS ARQUEOL.   BÉNS SOCIOE.   BÉNS NATURALS    BÉNS AMBIENT-PAISAT

EACA BARP BSE BN BAMP

Carrer  Mas Baiona, 82

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic

Pla vigent Pla General Municipal 
d'Ordenació de Sabadell 
(PGMOS)

Classificació SUD (urbanitzable delimitat)
Qualificació 6.1 / Zona industrial del Ripoll 

Tipus de bé Patrimoni arqueològic-paleontològic
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Elements A més de mol·luscos terrestres, a Can LLobateres 1 trobem una gran diversitat de 
vertebrats terrestres, majoritàriament mamífers. Així doncs, hi tenim insectívors, primats, 
lagomorfs, rosegadors, carnívors, proboscidis, perissodàctils i artiodàctils. La fauna de 
Can Llobateres 2 no ha estat estudiada amb detall, tot i que es pot afirmar que és molt 
menys diversa (Alba et al. 2011c). 
Les restes vegetals són particularment abundants a Can LLobateres 1. Les palmeres, el 
canyís i els fruits de ficus (figues) dominen l’associació, i també són característiques (per 
bé que menys freqüents) les fulles de lauràcies. Destaquen molt especialment les 
nombroses figues fossilitzades (Marmi et al. 2012).

Context El resultat dels treballs paleontològics efectuats durant els darrers 90 anys ha permès 
conèixer entorn d’una vuitantena d’espècies corresponents a mamífers, rèptils, i amfibis. 
Els dos principals jaciments són Can Llobateres 1 i Can Llobateres 2. Can Llobateres 1 té 
una gran riquesa en restes fòssils i en nombre d’espècies. Això fa que sigui un dels 
jaciments amb més diversitat d’aquests període a Europa. Can Llobateres 2 te un 
contingut de restes fòssils més pobre.
Can Llobateres ha proporcionat el registre més complet del primat hominoïdeu 
Hispanopithecus laietanus. La majoria de les restes han estat recuperades de Can 
Llobateres 1, encara que les restes més completes, un esquelet parcial, foren recuperades 
de Can Llobateres 2, essent batejat amb el nom popular de “Jordi”.
La part inferior de la sèrie estratigràfica de Can Llobateres (Can Llobateres 1) es troba 
integrada per lutites i llims gris-verdosos amb intercal·lacions de gresos i gresos 
conglomeràtics. En canvi, la part superior (Can Llobateres 2) es caracteritza per la 
presència de llims i lutites de coloracions vermelloses i marronoses. Aquests sediments 
s’interpreten com les parts distals a marginals d’una plana al·luvial canalitzada relacionada 
amb el ventall al·luvial de Castellar del Vallès.
Les dades magnetostratigràfiques i bioestratigràfiques han permès realitzar una datació 
relativa prou precisa. Així, Can Llobateres 1 tindria una edat de 9,76 milions d’anys, 
mentre que Can Llobateres 2 tindria una edat de 9,62 (Garcés, 1996; Garcés et al., 1996; 
Agustí et al., 1996, 1997, 2001; Alba et al., 2014a; Casanovas-Vilar et al. 2016).
Elements: A més de mol·luscos terrestres, a Can LLobateres 1 trobem una gran diversitat 
de vertebrats terrestres, majoritàriament mamífers. Així doncs, hi tenim insectívors, 
primats, lagomorfs, rosegadors, carnívors, proboscidis, perissodàctils i artiodàctils. La 
fauna de Can Llobateres 2 no ha estat estudiada amb detall, tot i que es pot afirmar que 
és molt menys diversa (Alba et al. 2011c). 
Les restes vegetals són particularment abundants a Can LLobateres 1. Les palmeres, el 
canyís i els fruits de ficus (figues) dominen l’associació, i també són característiques (per 
bé que menys freqüents) les fulles de lauràcies. Destaquen molt especialment les 
nombroses figues fossilitzades (Marmi et al. 2012).

Cronologia Can Llobateres 1: 9,76 milions d’anys. Can Llobateres 2: 9,62 milions d’anys

Entorn de protecció Est del torrent de Can Llobateres, al nord de la carretera B-140 i al sud de l'EDAR 
Sabadell-Riu Ripoll, prop del límit dels termes municipals de Sabadell i Barcerà del Vallès
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REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions

Entorn de protecció EXCAVACIÓ, REBLIMENT TEMPORAL-INDEFINIT, CONSOLIDACIÓ, DIFUSIÓ
Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 

Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 

Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 
les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Conjunt de diversos jaciments i localitats paleontològiques a l’aire lliure

Entorn de protecció Est del torrent de Can Llobateres, al nord de la carretera B-140 i al sud de l'EDAR 
Sabadell-Riu Ripoll, prop del límit dels termes municipals de Sabadell i Barcerà del Vallès
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Bibliografia AGUSTI, J. (1981). Roedores miomorfos del Neógeno de Cataluña. Tesi doctoral inèdita, 

Informació històrica Aquest jaciment fou descobert per Miquel Crusafont i Ramon Arquer el 1926, en els 
afloraments miocens generats per la construcció de la carretera de Mollet a Sabadell. 
El jaciment de Can Llobateres fou prospectat per Crusafont i col·laboradors durant la 
dècada de 1950. Des de 1956, la parcel·la funcionà com una pedrera d’argila, en la qual 
hi treballaren fins a sis o set obrers simultàniament. El promotor de la pedrera facilità a en 
Crusafont l’accés a l’excavació i a les troballes realitzades pels obrers (Alba et al. 2014a; 
Galobart et al. 2011). El primer descobriment d’un hominoïdeu a Can Llobateres es produí 
el 1957. Això féu que en Crusafont hi organitzés la primera excavació sistemàtica l’any 
1958. Cap aquesta època, les tasques d’excavació d’argiles a la pedrera s’abandonaren, 
però les excavacions paleontològiques continuaren el 1960 i 1961, gràcies al finançament 
de l’ajuntament de Sabadell i la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Crusafont aconseguí 
finançament exterior (Wenner-Gren Foundation) per continuar les excavacions a Can 
Llobateres, de manera més o menys continuada, durant tota la dècada de 1960. 
L’empresa farmacèutica suïssa Sandoz comprà la parcel·la l’any 1963, i la va cedir a la 
Diputació de Barcelona el 1964, tot incorporant-se finalment al nou Institut de 
Paleontologia de Sabadell (fundat el 1969) el 1973 (Galobart et al., 2011). 
No fou fins l’any 1981 que es dugué a terme una campanya d’excavació en el marc d’un 
projecte del Ministerio de Educación y Ciencia español. Les excavacions, que foren 
dirigides per en Josep Gibert, conduïren a la recuperació d’una dotzena de dents 
d’Hispanopithecus laietanus, que no foren publicades fins gairebé deu anys més tard 
(Begun et al., 1990). 
L’any 1989, Moyà-Solà descobrí, durant una visita al jaciment, una incisiva d’hominoïdeu a 
Can Llobateres 2. Tanmateix, la primera campanya d’excavació duta a terme per aquest 
investigador, el 1990, se centrà en els nivells inferiors (Can Llobateres 1), que havien 
lliurat fins llavors la major part de restes. Atesa l’absència de noves troballes, la següent 
campanya, realitzada el 1991, se centrà en els nivells superiors que havien proporcionat la 
incisiva, conduint a la troballa d’una tíbia d’hominoïdeu i restes maxil·lars d’un mateix 
individu. La troballa de noves restes postcranials (fèmurs) el 1992 fou seguida per la 
troballa d’una mà força completa del mateix individu el 1993, any en què es dugueren a 
terme també estudis estratigràfics i de paleomagnetisme, a més de mostratges de 
microvertebrats, per tal de proporcionar una datació acurada de la localitat. Aquests 
resultats els publicaren pocs anys després (Moyà-Solà & Köhler, 1993, 1995, 1996; Agustí 
et al., 1996). Es dugueren a terme noves excavacions a Can Llobateres 2 el 1994, 1995 i 
1997, que conduiren només a la troballa d’unes poques restes addicionals d’un segon 
individu, fins que el nivell fossilífer es considerà exhaurit.
L’any 2010 es reprengueren un altre cop les excavacions, per part d’un equip de l’ICP 
liderat per David M. Alba, i en el qual hi participaren altres investigadors de l’ICP. 
Aquestes excavacions es realitzaren amb l’objectiu de reobrir el jaciment de Can 
Llobateres 1 i recuperar noves restes del primat hominoïdeu Hispanopithecus laietanus, 
així com recuperar altres restes fòssils i la informació associada (necessària per estudiar 
la tafonomia del jaciment). Durant la campanya 2010 s’eliminaren nivells suprajacents al 
nivell fossilífer principal i es delimitaren tres cales. Durant el procés de remoció de 
sediments es va localitzar un nivell ric amb restes de plantes, l’estudi de els quals va 
permetre caracteritzar de manera més acurada les condicions ambientals (Marmi et al., 
2012). Durant els tres anys posteriors es realitzà l’excavació manual de manera 
sistemàtica i el mostratge de microvertebrats. La campanya de  2011 fou tot un èxit, ja que 
es recuperaren 12 restes dentàries d’H. laietanus (Alba et al., 2012). Malauradament, 
durant els anys següents no s’hi recuperaren noves restes de primats, malgrat que sí es 
recuperaren restes fòssils addicionals d’altres vertebrats. En total, des de l’any 2010 fins a 
l’any 2015 les diverses campanyes han lliurat un total de 869 restes fòssils identificades al 
camp, a les quals s’hi ha de sumar les nombroses restes de micromamífers recuperades 
durant el rentat dels sediments recol·lectats.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
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Observacions Un element indicador de la importància científica i patrimonial del conjunt de jaciments de 
Can Llobateres es manifesta en les 16 noves espècies descrites per a la ciència. Un altre 
element que singularitza el conjunt de jaciments de Can Llobateres són les nombroses 
troballes del primat hominoïdeu Hispanopithecus laietanus. L’exemplar conegut 
popularment com “Jordi”procedent de Can Llobateres 2 constitueix un dels individus més 
complets de primats hominoïdeus del Miocè superior.
L’estudi de les restes vegetals recuperades a la campanya 2010 de Can Llobateres 1, 
juntament amb la fauna, permeten inferir que l’ambient era el d’una zona entollada molt 
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localitzada amb abundants canyes i boscos propers als aiguamolls, amb palmeres, llorers 
i ficus, que indicarien un clima càlid i humit (Marmi et al. 2012).

Pla anterior PEPBAMAS, PGMOS

Protecció existent Protecció sistemàtica

Ortofoto
GPC

Excavació CLl2 2011. Juliol 2011
SAP-DGPC Albert Vidal

2019Autors: Vilanova, A; Moya, S; Florensa, F; Fumanal, M.A; Fàbregas, X; González, J.A; Pérez, D; Castell, A



Pla Especial urbanísitc de protecció del Patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell 

Sabadell

Jaciment Paleontològic de Can Llobateres JP-01.BARP

Talús CLl2 excavació 2011, falla. Juliol 2011
SAP-DGPC Albert Vidal
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Context Els primers antecedents paleontològics de grans vertebrats del Miocè al jaciment de Can 
Feu, pertanyen a una intervenció arqueològica d'urgència en unes obres d'urbanització al 
1987dirigida per Joaquim Folch, Joan Martínez i Mª. T. Casas.  Aquests fòssils de 
vertebrats varen ser descrits i determinats per Santafé et al. (1989, 1990) com a Hipparion 
sp.i Aceratheriumincisivum. Les restes es troben depositades a l'Institut Català 
dePaleontologia Miquel Crusafont (ICP). Aquestes troballes permeteren definir el Serrat de 
Can Feu com a jaciment paleontològic, Vidal (2017). 

La següent troballa especialment rellevant és l'efectuada a les obres a la cantonada nord 
Ronda Maiols amb el carrer del Pla de les Sitges, al polígon de Can Feu (Sant Quirze) del 
2001, quan es varen localitzar restes de mamífers fòssils a les piles de terra generades 
per la construcció de l'empresa ITALCO. Les restes trobades pertanyien a un rinoceront i a 
un primat fòssil, però és més, les obres van deixar al descobert talussos que van permetre 
certificar a l'equip directiu de l'IPS (Intitut Paleontològic Miquel Crusafont de Sabadell que 
les restes de rinoceront i de primat provenien dels mateixos nivells dels quals varen sortir 
les restes trobades al 87 per les zones veïnes. Aquest fet va ser el desencadenant de la 
sol·licitud d'un permís d'intervenció urgent que es va autoritzar entre el 3 i 12 de maig del 
2001, dirigit per la Dra. Meike Khöler i amb l'objectiu derecuperar el màxim de restes 
possibles Köhler (2001).

D'entre les restes recuperades a la intervenció del 2001, destaquen les atribuïdes a un 
primat hominoideu, l'Hispanopithecus laietanus, que data del Vallesià (Miocè superior, 
estatge comprès entre els 10 i 9,7 milions d'anys). Concretament, durant la campanya és 
van recuperar les següents peces, ordenades per ordre de siglat i registrat a la Memòria 
de la Intervenció d'urgència de Can Feu (Sant Quirze, Vallès Occidental), dirigida per 
Meike Köhler, i actualment en dipòsit definitiu a l’Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont:

-CF-1: Mandíbula dreta amb les dents M/3, M/2, P/3 i I/2, molars
i premolars en molt bon estat.
-CF-2: Fragments de mandíbula esquerra amb les dents M/3,
M/2, M/1, P/4 i P/3.
-CF-3: Meitat proximal d'ulna.
-CF-4: Fragment de diàfisi d'ulna.
-CF-5: Dos fragments de diàfisi de radi.
-CF-6: Fragment de l'extremitat distal d'húmer.
-CF-7: Fragment de primera costella.
-CF-8: Meitat de clavícula.
-CF-9: Petits fragments d'escàpula.

Tot i la poca quantitat de peces, l'interès científic de la troballa va ser molt alt. La ulna que 
es va recuperar de Can Feu és la més complerta que s'ha recuperatfins a l’actualitat i el 
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Elements Grans vertebrats

seu estudi ha permès arribar a la conclusió de que l'Hispanopithecus laietanuscombinava 
característiquessuspensòries amb moviment quadrupe,  Alba et al. (2012).

De fòssils d'aquest primat ja se n'havien trobat en altres jaciment de la zona, és el cas del 
jaciment de Can Llobateres-1 i Can Llobateres-2 (Sabadell), d'on prové l'exemplar més 
complet fins aleshores, trobat per Salvador Moyà-Solà.Altres antecedents destacables 
dels jaciments definits per l'àrea de Can Feu són les troballes de cranis d'Hipparioni 
Aceratheriumal clàssic Serrat de Can Feu (jaciment que inclou de Can Feu fins l'antic casc 
urbà deSant Quirze). Però a més a més, a la mateixa zona també destaquen al 1989-1990 
la troballa de Prolagus oeningensis, Cricetodon, Dicerorhinus crusafonti, Euprox sp. i 
Micromeryx florensianus,entre d'altres (Vidal 2017).

Durant el 2013, a la mateixa esplanada del Serrat de Can Feu, els tècnics de l'ICP 
localitzen més restes. Concretament apareixen fragments de dents fòssil que s'assignen a 
Hipparion sp (Vidal 2017).

Pel que fa a la zona de Can Gambús, a 400m al nord dela zona anteriorment comentada 
de Can Casablanques, es realitzen unes visites de les obres d'urbanització per part de 
l'ICP al 2015 i al 2016 per part del Sr. Joaquim Folch (Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia) i el Dr. Josep Maria Robles(ICP), sent només la segona positiva en 
troballes fòssils. Es varen revisar els talussos d'excavació i les troballes efectuades 
pertanyien a un Testudinid de gran mida, concretament, restes òssies de plastró, Vidal 
(2016).

Ús actual Residencial
Ús original/altres Explotació minera de les argiles de l'àrea: Bòbila Madurell

 

Estat conservació Bo 

REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS
Tipus d'intervenció Excavacions
Reg. intervencions Les intervencions sobre el patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic es regiran per 

les disposicions legals i reglamentàries específiques, sens perjudici del que estableixen 
els apartats i criteris següents aplicables de manera genèrica sobre aquest bé o conjunt 
declarat:

En cas d’intervenció urbanística i/o arquitectònica en Zones d’Expectativa Arqueològica i 
Paleontològica o Geològica (ZEA i ZEPG), es faran les tasques de prospecció i controls 
que es determinen al Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic.

En el procediment de concessió de llicència d’enderroc, reforma, rehabilitació o gran 
rehabilitació que afecti a planta baixa o soterrània, o nova edificació i en projectes 
d’urbanització situats en Zones d’Expectativa Arqueològica i Paleontològica o Geològica 
(ZEA i ZEPG), els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sabadell emetran informe 
en el qual es proposarà l’adopció de les mesures conduents a assegurar la identificació i 
documentació de les eventuals troballes. Aquestes mesures hauran de ser assumides per 
part del promotor de l’obra, sigui públic o privat, com a condició per l’atorgament de la 
llicència. Les mesures poden consistir en prospeccions, controls i excavacions 
arqueològiques o altres intervencions arqueològiques de tractament de restes i hauran de 
comptar amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

ÀMBITS DE PROTECCIÓ I OBJECTE

Valor arqueològic i paleontològic Conjunt de diversos jaciments i localitats paleontològiques a l'aire lliure
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(Sant Quirze del Vallès, Barcelona). Paleontologia i Evolució 23: 187-198.

Informació històrica En la zona hi havia hagut una explotació minera. Concretament es tractava de la bòbila 
Madurell, que explotava les argiles de l'àrea. D'aquesta bòbila però, no queden rastres 
aparents en superfície, però, cal esmentar que segons comentaris personals de 
l'arquitecte de l'obra de la Illeta 3 de Can Gambús, el Sr. Àngel Figuerola, la bòbila no la 
va arribar a veure mai i ho atribueix a que tota la zona de la intervenció i les veïnes, van 
patir un rebaix de la topografia de llavors fins a la que està cartografiada avui dia. Aquesta 
remoció de terres data de la dècada dels 70 del segle passat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Entorn de protecció Excavació, Rebliment Temporal-Indefinit, Consolidació, Difusió
Gestió L’art. 49 de la Llei de Patrimoni Cultural Català 9/93 defineix els Espais de Protecció 

Arqueològica (EPA): “Es consideren Espais de protecció arqueològica els llocs que no 
han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per 
altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Quedaran protegits els àmbits específics delimitats pel Departament de Cultura i 
subsidiàriament per un àmbit de diàmetre de 50 m a l’entorn de l’àrea d’expectativa 
arqueològica. Les llicències d'obres dins d'aquest diàmetre hauran de ser objecte 
d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que 
podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i 
requerir al promotor perquè presenti un estudi de la incidència que les obres poden tenir 
en les restes arqueològiques. 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”.

A nivell normatiu, totes les àrees recollides en l’inventari arqueològic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i en el Mapa Arqueològic de Sabadell, ambdós 
recollits en les fitxes del catàleg de béns arqueològics i paleontològics del Pla especial 
Urbanístic de Patrimoni de Sabadell (PEPS) els serà d’aplicació el que es preveu en la 
Llei del Patrimoni Cultural Català (9/1993 de 30 de setembre) i tanmateix el 
desenvolupament dels aspectes derivats continguts en el Decret 78/2002 de 5 de març, 
relatius al Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

(sempre segons el Decret 78/2002).

En el tràmit de concessió de la llicència es facilitarà la visita de la finca per part dels 
tècnics municipals per procedir a redactar l’informe pertinent.

Durant l’execució dels treballs d’enderroc, moviment de terres i altres actuacions en el 
subsòl, els tècnics municipals de cultura podran efectuar-ne el seguiment in situ als 
efectes d’assessorar la propietat i la direcció facultativa en ordre a la conservació del 
patrimoni arquitectònic i arqueològic.
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Actuacions finca Memòria de la Intervenció Paleontològica Preventiva a la Illeta 3 (Fase 3), Can Gambús 
(Sabadell, Vallès Occidental) Setembre 2019-Febrer de 2020. Gil-Delgado, Alejandro; G. 
Sellés, Albert & Galindo, Jordi.

Conclusions:
La intervenció paleontològica preventiva a la Illeta 3 de Can Gambús ha donat com a 
resultat 17 restes fòssils, algunes fragmentades en orígen, aïllades i enla seva majoria no 
més grans de 15cm(a excepció de CGS011). Amb la qual cosa ha quedat justificada la 
necessitat de realitzar la intervenció paleontològica preventivaen les dues fases.

Entre les 17restes fòssils,destaquen les restes d’una escàpula fragmentada,i les restes 
d’una possible cintura pèlvica (pelvis) trencades en origen, i ambdues atribuides a 
Mammalia indet.descovertes durant la primerafase derebaix del terreny.Durant la segona 
fase delseguiment paleontològic cal destacar la troballa d’una falange lateral 
d’Hippotheriumsp, un fragment proximal de fémur dret de proboscidi i diverses plaques de 
tortuga. El conjunt de les restes es troben agrupades en uns 5 metres dela columna 
estratigràfica.

La presència de restes fòssils concentrades en uns 5 metres de la columna estratigràfica 
ens podría indicar la presència d’un nivell estratigràfic potencialment ric en concentracions 
de restes fòssils de vertebrats que caldria seguir-lo en futures actuacions de remoció del 
terreny en aquest sector de Can Gambús.

Pel que respecta a les restes vegetals aquestes han aparegut en la part baixa de la 
columna estratigràfica.No s’ha pogut localitzar cap nivell amb evidències directes de 
micromamífers(postcranials i dents) en les que realitzar datacions amb mètodes 
paleontològics. La única evidència per assignar una datació biocronològica ens la 
proporciona una segona falange atribuïda a Hippotheriumsp. La troballa d’aquesta resta 
fòssil ens permet assignar els fòssils recuperats al Vallesià (Escala Cronostratigràfica 
continental del Miocè superior).
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