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0. INTRODUCCIÓ 
 
0.1. AGENTS 
 
Promotor: Diputació de Barcelona 

 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

 

Equip redactor: Hèlix Arquitectes Associats, SLP 

 
Directors del treball: Joan Rosselló Raventós, arquitecte 

 Josep Soler Barceló, arquitecte 

 

Col·laboradors: César González Bertran, arquitecte 

 Miquel Cols Arnan, arquitecte tècnic 

 Oscar Torbellino Nieto, arquitecte tècnic 

 

Aixecament planimètric: Centum 
 (maig de 2015) 

       
Agraïments: Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Servei 
 de Patrimoni Arquitectònic Local: 

 Sílvia Martínez Palou, arquitecte 

 José Luis Sanz Botey, arquitecte  

 Ajuntament de Subirats: 

 Pere Pons Vendrell, alcalde 

 Serveis Tècnics Municipals 

 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: 

 Mn. Xavier Armengol Siscares 
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0.2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
0.2.1. ORIGEN DE L’EXPEDIENT 
L’origen del present expedient és la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Subirats, a la 
Diputació de Barcelona, per a la concertació de l’actuació Redacció del pla director del conjunt 
monumental del castell de Subirats. 

L’actuació sol·licitada s’emmarca en el recurs: planificació de la intervenció de monuments, 
recurs tècnic, redacció de plans, projectes i informes, inclòs en el Catàleg de serveis 2014, 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 
2014, en el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

El Vicepresident 3r i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona, en data de 10 de novembre de 2014, va dictar un decret amb el núm. 10039/14 pel 
qual s’aprova la proposta del cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, estimant la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Subirats, s’acorda l’aprovació d’un contracte menor de serveis per 
a la realització de l’actuació 14/Y112362 Redacció del pla director del conjunt monumental del 
castell de Subirats, i s’adjudica l’esmentat contracte a l’empresa Hèlix Arquitectes Associats, 
SLP. 

 
0.2.2. IDENTIFICACIÓ DE LES EDIFICACIONS 
El castell de Subirats està situat a l’extrem oriental de la comarca de l’Alt Penedès, al nord del 
terme municipal de Subirats. 

L’enclavament defensiu està compost de diferents estructures identificables, la més rellevant de 
les quals és el nucli sobirà, situat a la part occidental del recinte, amb la torre de l’homenatge, 
de planta arquejada i enderrocada pel seu vessant sud; les restes d’una torre de planta 
rectangular situada al centre del sector; la cisterna, de planta trapezoïdal, adossada a altres 
estances i restes de murs i paraments de muralla. Destaca també, al vessant nord de la torre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Identificació de les edificacions 

de l’homenatge, una estança amb volta apuntada adossada a la roca, anomenada antiga 
cisterna. Al mig del recinte castral, s’aixeca una construcció, que es coneix com el baluard, la 
qual a la banda oriental té forma de tascó, amb sengles murs paral·lels als costats nord i sud, i 
sense la cara occidental. L’extrem est del recinte del castell es tanca amb la muralla de llevant 
formada per un parament amb espitlleres que presenta una torre de planta semicircular a la 
part intermèdia i dues torres de planta quadrangular a cada extrem. 

Als vessants oest i nord del conjunt monumental, s’emplacen també rellevants construccions 
religioses i civils com l’antiga església parroquial de Sant Pere, el cementiri, l’antiga rectoria i 
cal Campaner, i les noves construccions de la cara nord aixecades en les intervencions dels 
anys setanta i vuitanta del segle XX. 

 

0.3. ESTRUCTURA METODOLÒGICA 
La metodologia plantejada contempla diferents fases d’estudi i anàlisi a fi d’aproximar-nos al 
coneixement del monument i poder, en base a l’anàlisi i a les conclusions, plantejar els criteris 
d’intervenció, les propostes d’actuació, l’avaluació de costos, els terminis d’execució i el pla 
d’etapes. 

El treball es desenvolupa en tres fases. La primera es correspon a la fase de coneixement dels 
edificis o espais en els quals s’ha d’actuar, en aquest cas els que formen el conjunt 
monumental del castell de Subirats. En aquest sentit, cal entendre per coneixement el conjunt 
d’operacions encaminades a comprendre la naturalesa del monument i el seu entorn, així com 
les diferents circumstàncies que l’envolten en el moment de programar l’actuació. 

La segona fase és la que denominem fase d’anàlisi del coneixement a partir del 
desenvolupament de la qual, s’avalua el conjunt monumental des de les seves vessants més 
rellevants, i es determinen els objectius generals i els criteris de l’actuació posterior. 

La tercera fase es correspon a la fase d’intervenció on es plantegen les propostes d’actuació en 
els edificis i en els espais que conformen el conjunt monumental, tan materials com funcionals, 
així com les proposicions relatives a l’aprofundiment del coneixement historicoarqueològic. 

 

I. Fase de coneixement 
El coneixement del conjunt monument i de cada un dels seus components, des del punt de 
vista històric, arqueològic, arquitectònic, cultural i social, és un element bàsic i essencial en el 
desenvolupament del pla director, i és imprescindible per a poder programar les actuacions a 
realitzar. Aquesta aproximació al coneixement del monument, es formula a partir del 
desenvolupament de l’anàlisi històrica, material i sociològica, plantejada de forma coordinada i 
simultània, considerant la importància de les interrelacions entre els diferents aspectes. 

En un examen inicial, es plantegen els estudis sobre la naturalesa i problemàtica del conjunt 
monumental, basats en el reconeixement directe i en l’estudi i anàlisi de la documentació 
disponible, i en la reflexió sobre les circumstàncies que donen lloc a l’elaboració del pla 
director. 

En aquesta primera aproximació, s’incideix, d’una banda, en els antecedents que afecten el 
conjunt monumental (intervencions arqueològiques i arquitectòniques realitzades); en les dades 
bàsiques, com són la situació territorial i el seu entorn, el règim de propietat, el règim urbanístic 
i la protecció monumental, i de l’altra, s’incideix especialment, en el coneixement històric, en la 
hipòtesi d’evolució constructiva, en el coneixement de l’arquitectura i dels espais lliures, en la 
identificació dels materials i de les instal·lacions existents, en el reconeixement dels usos 
actuals, de les necessitats i expectatives, en la inspecció del seu estat de conservació, en la 
incidència d’alguns aspectes paisatgístics i ambientals rellevants, i en l’anàlisi sociològica. 

Els elements més rellevants de la fase de coneixement són: l’anàlisi històrica, l’anàlisi material i 
l’anàlisi sociològica. 
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L’anàlisi històrica. 

El coneixement històric del monument és bàsic per a poder plantejar de forma adequada les 
propostes d‘intervenció, així com per a garantir la protecció dels seus valors, fent que, en tot 
moment, sigui possible la seva lectura històrica. L’anàlisi històrica persegueix el coneixement 
del monument, la seva datació, descripció i interpretació, els esdeveniments concurrents i les 
circumstàncies relacionades amb els diversos moments de la construcció, la seva evolució 
constructiva i d’usos, així com el coneixement del seu entorn i del context cultural, polític i social 
en que aquests esdeveniments van tenir lloc. 

L’anàlisi històrica ha de comprendre totes les èpoques i es realitzarà mitjançant l’estudi de les 
fonts documentals i l’estudi del mateix monument alhora que, l’estudi historicoconstructiu, i les 
conclusions de tots els anteriors. 

 

L’anàlisi material. 

L’anàlisi arquitectònica i de la resta de components del conjunt monumental és essencial en el 
procés per a l’elaboració del pla director. Aquí es planteja la definició geomètrica i formal del 
conjunt a través de l’aixecament planimètric de l’estat actual –plantes, alçats, seccions–, i de la 
resta de treballs de camp, els quals han de permetre plasmar la realitat geomètrica, formal i 
espacial del monument i del seu entorn i identificar i descriure els seus components, els 
materials, les instal·lacions i la senyalització existents. 

L’anàlisi material ha de formular, també, una aproximació a l’estat general de conservació del 
conjunt monumental per tal de poder programar els estudis fisico-constructius que siguin 
necessaris en les intervencions a fer en els diferents components i, en la seva component física 
i ambiental, ha de permetre recollir i analitzar les dades geològiques i la possible existència de 
situacions de risc, així com detectar aquells aspectes paisatgístics i ambientals rellevants que 
poden afectar els apartats propositius. 

 

L’anàlisi sociològica. 

Per al coneixement del conjunt monumental, és important analitzar les relacions entre aquest i 
la societat, identificant els usos que el castell de Subirats té actualment, i els que ha tingut al 
llarg de la història, analitzant les relacions amb els veïns del terme municipal i amb els del 
territori i pobles de l’entorn i aprofundint en els seus valors religiosos i col·lectius i en la seva 
significació com a element emblemàtic d’un ample territori.  

Els criteris i propostes d’intervenció generals han de plantejar-se sense ignorar les relacions 
entre el conjunt monumental i la societat que l’envolta.  

 
II. Fase d’anàlisi del coneixement 
L’anàlisi històrica, material, sociològica i, en general, l’anàlisi del coneixement adquirit, 
constitueix una fase posterior del desenvolupament metodològic del pla director, la qual, però, 
està present al llarg de tot procés. En aquesta fase, s’avalua l’estat actual del conjunt 
monumental des de la component física, històrica i arqueològica, paisatgística i ambiental, i 
funcional; les expectatives de futur; la conveniència dels usos actuals i els proposats, sempre 
compatibles amb l’arquitectura existent i amb la preservació del valors reconeguts –històrics, 
arqueològics, arquitectònics i socials–; la necessitat d’implantar serveis i instal·lacions, etc. 

En aquesta fase del procés metodològic, el pla director, proposa, també, els objectius i els 
criteris d’intervenció, tenint en compte el coneixement del conjunt monumental, la història i 
l’arquitectura i l’ús, així com conceptes com reconstrucció, eliminació, addició, reversibilitat, 
consolidació d’elements i ruïnes i reintegració, sense perdre de vista el concepte d’intervenció 

mínima, que constitueix un principi defensat per la major part de teòrics de la restauració 
monumental. 

El desenvolupament de la fase d’anàlisi del coneixement ha de permetre programar les 
propostes d’actuació que s’estableixen en la següent fase del pla director. 

 

III. Fase d’intervenció 
Un cop elaborats els treballs, de les dues fases anteriors, per al coneixement del conjunt 
monumental, des de les diferents vessants bàsiques, i feta l’anàlisi de la documentació 
generada, s’està en condicions d’entendre com era el conjunt monumental, com és en 
l’actualitat i finalment quines mancances, dèficits, danys i problemes té en aquests moments. 
És a partir del plantejament rigorós d’aquests aspectes, és a dir, a partir de la problemàtica 
actual, quan el treball planteja totes les actuacions necessàries, per tal de respondre a la 
pregunta de què se li demana al monument i com ha de ser. 

En la fase d’intervenció, es determinen les actuacions a fer en cada un dels components del 
conjunt monumental, tant les relatives a estudis i projectes, com a obres materials. Aquestes 
actuacions, es materialitzen en la documentació tècnica que fa comprensible el programa 
d’actuació, i que incideix rigorosament en els valors històrics, arqueològics, arquitectònics, 
paisatgístics i socials. Tot això, sense perdre de vista els aspectes de significació, de referència 
i de memòria col·lectiva, a fi que, després de les diferents intervencions, sigui possible 
transmetre a les generacions futures l’essència del conjunt monumental. És en aquesta fase 
quan s’estableix la valoració econòmica de les actuacions proposades i els terminis previstos 
per a la seva execució. 

En aquesta fase, el pla director ha estat sotmès a contínues comprovacions i rectificacions, 
com a conseqüència de les informacions obtingudes a partir de la documentació elaborada i 
d’aquelles aconseguides en les diferents lectures del monument, fetes en els treballs de camp. 

 

0.4. LEGISLACIÓ 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, d'aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals.  

• Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).  

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot el que no contradigui la 
LCSP. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals de contractació de caràcter estàndard 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de 
concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats elaborat per la 
Diputació de Barcelona, publicat al BOPB de 4 de febrer de 2014. 

I de manera especial: 

• Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
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1. ANTECEDENTS 
 

1.1. SÍNTESI DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES REALITZADES 
Les dues úniques intervencions arqueològiques autoritzades realitzades al castell de Subirats 
es van fer els anys 2003 i 2012, les quals es sintetitzen més endavant. No obstant, al marge 
d’aquestes, el conjunt monumental presenta diversos sectors amb informació arqueològica de 
diferents característiques i significació. 
Probablement la troballa antiga més rellevant és el descobriment d’un mil·liari romà que va ser 
aprofitat com a sarcòfag d’època medieval, el qual fou localitzat l’octubre de 1973, durant les 
obres de consolidació i restauració de l’església i reconstrucció de la rectoria, portades a terme 
pel Servei de Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació Provincial de 
Barcelona. Va aparèixer al davant de l’actual portal d’entrada al santuari, en el que era l’antic 
fossar del cementiri vell, i va ser excavat per Pere Giró i Mariano Ribas. Durant els treballs de 
recuperació es van documentar restes humanes, fragments de teula medieval i vidres de la 
mateixa època i una moneda del segle XVII (ardit de Felip IV). Durant les obres esmentades a 
l’interior de l’església en una de les parets de l’absis també van aparèixer, en una esquerda 
d’una fornícula, monedes de les èpoques de Ferran el Catòlic (1479-1516), Felip II (1527-
1598), Felip IV (1605-1665) i del segle XIX. 

Molts anys més tard, després de la primera intervenció arqueològica autoritzada, entre els 
mesos de maig i juny de 2008 es va dur a terme una intervenció arqueològica amb l’objectiu de 
determinar la suposada presència de passadissos soterranis o mines, de funcionalitat 
desconeguda, que la tradició oral atribueix com a comunicació entre el castell i indrets allunyats 
com Torre-ramona o Torrota d’en Pasteres. Amb aquesta intenció, es van dur a terme una sèrie 
de prospeccions geofísiques, per georadar, al vessant nord –en direcció a Torre-ramona– i al 
vessant sud, localitzant-se dues obertures a la roca i material ceràmic d’època possiblement 
iberoromana, medieval i moderna. La cavitat situada al subterrani del santuari, amb una 
entrada aparentment natural, va ser explorada per dins per tal de documentar les dimensions 
internes. Per sota de l’obertura es va trobar un accés que descendeix fins arribar al nivell d’una 
cavitat a uns 2,80 m per sota el nivell exterior. A l’interior es varen distingir dues prolongacions 
als extrems sud-oest i sud-est a nivells diferents sota la cota externa. D’altra banda es portà a 
terme una prospecció a mitja freqüència a tot el perímetre del castell i una prospecció a baixa 
freqüència. Tot i que es van documentar cinc possibles ubicacions on es localitzaven cavitats, 
en cap cas es va poder descriure una continuïtat lineal, tan sols la cavitat del soterrani del 
santuari presentava l’accessibilitat necessària per al seu ús. 

 

1.1.1. LA INTERVENCIÓ DE L’ANY 2003 
La primera intervenció arqueològica autoritzada realitzada al castell de Subirats es va fer entre 
els dies 12 de maig i 10 de juny de 2003, sota la direcció de l’arqueòleg Àlex Vidal de l’empresa 
TRÍADE, Serveis Culturals. Aquesta intervenció s’emmarcava en el Proyecto básico y de 
ejecución de las obras de restauración del Castillo de Subirats (Barcelona) subvencionat pel 
Ministerio de Educación y Cultura, el qual va ser redactat per l’arquitecte Rafael Vila Rodríguez. 

Amb anterioritat a la intervenció arqueològica i a les obres de restauració el Ministerio de 
Educación y Cultura va encarregar un estudi històric del castell de Subirats a l’empresa 
Sistemes de Gestió de Patrimoni, SGP, la qual va finalitzar el treball, signat per l’arqueòleg 
Alfred Mauri Martí i  l’historiadora Maria Soler Sala, el mes d’octubre de 1999. 

La intervenció arqueològica de l’any 2003 dirigida per Àlex Vidal es va fixar com a objectiu 
recuperar el castell a partir de la neteja i la restauració  de totes les estructures conservades. 
En aquest sentit, consistí en el buidatge d’una gran quantitat de runa acumulada en el nucli 
sobirà del castell, és a dir, a l’interior de la torre de l’homenatge i en els espais més propers i 
relacionats amb aquesta. Igualment consistí en el desbrossament de la vegetació i la retirada 
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de terres i runes que amagaven gran part del traçat dels murs, els quals resultaven essencials 
per a la definició d’uns espais i recintes pràcticament desconeguts. En la intervenció, no es van 
poder diferenciar fases d’ocupació perquè el material provinent dels enderrocs cobria 
directament els paviments de cada estança. Amb aquests treballs, però, tot i la inexistència 
d’estratigrafia, es va aconseguir una visió més unitària del conjunt, es pogueren descobrir i 
documentar els murs, i a través de la lectura de relació entre aquests, comprovar la 
contemporaneïtat entre els murs que formen el recinte original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Intervenció arqueològica de l’any 2003 

Les referències històriques i documentals contingudes en l’estudi històric, redactat per SGP 
anteriorment a aquesta primera intervenció arqueològica, establien la hipòtesi que les 
estructures de major antiguitat es corresponen a una torre de planta rectangular emplaçada en 
el nucli sobirà, cronològicament situable a l’entorn de les primeres notícies documentals del 
castell, a partir de l’any 917, i als vestigis d’un mur que recorre perimetralment una part de la 
roca sobre la que s’aixeca aquesta part de la fortificació, visible des dels costats est i sud. 
L’estudi identifica en un estadi cronològicament posterior –a principi del segle XI– la torre de 
planta arquejada asimètrica –torre de l’homenatge– i el segon mur perimetral. 

Els resultats de la primera intervenció arqueològica determinen que hi ha una relació de 
contemporaneïtat clara entre els murs que defineixen el recinte original –els quals devien ser 
aixecats en un mateix moment, segons les evidències constructives– però no permeten ni 
afirmar ni contradir la teoria continguda en l’estudi històric de SGP, ja que els treballs –
bàsicament de neteja i documentació– no van significar descobriments des del punt de vista 
estructural. 

La troballa més significativa d’aquesta intervenció va ser un capitell esculpit amb motius 
animals el qual va aparèixer durant el procés de buidatge de runa en un dels recintes de la 
torre de planta rectangular emplaçada al nucli sobirà. 

 
1.1.2. LA INTERVENCIÓ DE L’ANY 2012 
La segona i darrera intervenció arqueològica realitzada al castell de Subirats es va fer entre els 
dies 8 i 30 de març de 2012, sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Amorós de l’empresa TRÍADE, 
Serveis Culturals. La motivació de la intervenció va ser el condicionament d’un itinerari de visita 
del castell, per a poder obrir-lo al públic adequadament, en el marc d’una sèrie d’actuacions per 

aprofundir en el bé patrimonial i millorar la seva difusió. La intervenció va estar promoguda per 
l’Associació Cultural Castell de Subirats. 

Per tal d’aprofundir en el coneixement de la distribució espacial i en l’evolució cronològica del 
conjunt, paral·lelament a les tasques de control arqueològic en el condicionament del camí, es 
van realitzar tres cales de sondeig –previstes al pla d’intervenció arqueològica– i es va excavar 
un quart punt, a la cara nord de la torre de l’homenatge, per a possibilitar el pas del camí de 
l’itinerari visitable. Les excavacions van combinar alguns punts d’interès de l’associació 
promotora amb d’altres d’interès purament científic. 

En la documentació del segle XIX (Cayetano Vidal de Valenciano, 1870 i Rafael Mir Deàs, 
1890) així com en estudi històric del castell de Subirats (Alfred Mauri i Maria Soler, 1999) es 
plantejava l’existència d’una vall per millorar la defensa de la torre de l’homenatge. El resultat 
de la intervenció arqueològica, però, va evidenciar la inexistència d’aquest suposat fossat 
defensiu entre el recinte superior i el recinte inferior del castell, descartant-se igualment la 
presumible presència, en aquest punt, d’un pont llevadís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Intervenció arqueològica de l’any 2012 

Com a resultat d’aquesta segona intervenció arqueològica, també es va identificar el nivell de 
circulació associat a la muralla de llevant, sense que es vagin trobar elements per datar-la; es 
va documentar una cala furtiva en l’estrat d’enderroc del vessant nord-oest del castell i es va 
posar de manifest la potència arqueològica d’aquesta zona, on es va treure a la llum una 
estructura constructiva adossada a la torre de l’homenatge que, pel seu traçat, està relacionada 
amb el mur nord-oest i possiblement amb altres estructures i estances que resten amagades 
sota la vegetació i el enderrocs. 

La intervenció no va aconseguir datar estructures constructives i, en relació amb la cronologia, 
només es va constatar el que ja es coneixia per les fonts escrites, que la destrucció i 
abandonament del castell es va produir en època moderna. 

Del material arqueològic recuperat, possiblement l’element més rellevant és una sivella 
quadrada de bronze amb un motiu decoratiu animal. 
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1.2. LES INTERVENCIONS ARQUITECTÒNIQUES REALITZADES 
 
1.2.1. LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ANYS SETANTA DEL SEGLE XX 
 
L’església 
La primera intervenció arquitectònica al recinte monumental del castell de Subirats es va 
realitzar, als primers anys de la dècada dels setanta del segle XX, a l’antiga església parroquial 
de Sant Pere del castell de Subirats i a les construccions del seu entorn. 

Abans d’aquesta intervenció, el conjunt de Sant Pere del castell de Subirats el constituïa 
l’antiga església parroquial, d’una nau i absis, molt modificada al llarg dels segles, amb l’addició 
d’una sagristia al sud-est i una nau paral·lela a l’original amb cambril i l’altar del Roser al costat 
nord, i una sèrie d’edificacions com les dependències de l’antiga rectoria, cal Campaner, el 
cementiri, etc. en un estat de conservació molt deficient i en gran part enrunades. 

Els esdeveniments revolucionaris de 1936 van agreujar la conservació de l’església, la qual va 
ser cremada i saquejada, calcinat l’arxiu parroquial i destruïdes les imatges i objectes de culte 
que al llarg dels segles havia acollit la parròquia.  

A l’entorn de 1970, per iniciativa parroquial, es van començar a fer els primers passos per a la 
recuperació del conjunt de Sant Pere del castell de Subirats que, pocs anys més tard, 
conduirien a la consolidació i restauració de l’església, la reconstrucció de la rectoria i edificis 
annexos i la construcció del nou cementiri parroquial. Les obres van estar dirigides per 
l’arquitecte Camil Pallàs Arisa i l’aparellador Santiago Rius Erill del Servei de Conservació i 
Catalogació de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona, amb els quals van 
col·laborar els membres del Consell Parroquial del Castell de Subirats, constituït l’any 1972, 
especialment el rector de Sant Esteve d’Ordal, mossèn Josep Raventós Escofet i l’historiador 
Ramon Bosch de Noya Casanovas. 

Abans de començar les obres de consolidació i restauració de l’església, es va emprendre la 
reforma i condicionament del camí d’accés al castell des del nucli dels Casots, subvencionades 
per la Diputació Provincial de Barcelona, les quals es van inaugurar el dia 17 d’abril, la vigília 
de l’Aplec de la Font Santa. Un any més tard, el juliol de 1972 s’inicia la intervenció 
arquitectònica a l’església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nucli sobirà, església i rectoria. Vers 1972 

Les obres de l’església van ser rellevants. Es va enderrocar un petit cos, que servia d’aixopluc 
del campaner els dies de pluja, el qual estava adossat a la base del campanar d’espadanya i 
s’aixecava damunt de la capella lateral de migdia, al costat de la porta d’entrada de l’església. 
Aquest element –de planta rectangular i de coberta de teula àrab a dues vessants amb el 
carener perpendicular a la façana orientada a sud– tenia refós, al seu parament principal 
orientat a migdia, un arc cec de mig punt, al centre del qual s’obria una finestra geminada 
d’arcs de mig punt construïts de maó. També es van enderrocar uns nínxols que estaven 
adossats a la paret. En eliminar aquests cossos afegits es va recuperar el nivell, més baix, de la 
coberta de la capella lateral de migdia  –la qual es va cobrir de nou amb coberta de teula àrab a 
dues vessants– i la fàbrica original de la capella. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Enderroc de l’espadanya. Vers 1972 

El campanar d’espadanya, que s’aixecava damunt la façana de migdia de la nau, entre l’absis i 
la porta d’entrada, havia estat construït al final del segle XIX i presentava una estructura de 
paredat comú i maó prim formada per de dos arcs de mig punt a la part inferior i dos més –de 
menor dimensió– a la part superior. Arran de les seves grans dimensions, es va considerar que 
el campanar transmetia excessives carregues a l’arc former de mig punt que comunica la nau 
amb la capella lateral sud, per la qual cosa es va decidir desmuntar l’estructura del campanar 
del segle XIX i recuperar els tres pilars de pedra que conformaven el basament d’una 
espadanya més antiga. En un primer moment, l’arquitecte Camil Pallàs va projectar la 
construcció d’un nou campanar de paret, però finalment es va prendre l’opció de deixar, com a 
testimoni, els tres pilars de pedra consolidats, perdent així la funció de campanar. 

Sobre el mur de la façana nord de l’església, s’aixecava l’estructura de tres pilars d’un segon 
campanar de cadireta inacabat, el qual s’aprecia en fotografies dels anys seixanta i setanta del 
segle XX, tot i que no s’ha trobat cap referència en la documentació escrita de què es disposa. 
Aquest element possiblement estava sensiblement situat al primer tram de la capçalera, 
damunt del qual va ser l’accés al cambril de la Mare de Déu de la Font Santa i es va enderrocar 
en la primera intervenció arquitectònica dels anys setanta del segle XX. 

Al costat de l’absis de l’església s’aixecava la sagristia, de planta quadrangular, la coberta de la  
qual –esfondrada– era la vessant sud de la coberta a dues vessants que cobria alhora la 
rectoria i l’absis, conformant una coberta més alta que la de la resta de la nau. Seguint el criteri 
de supressió d’elements moderns, el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments va 
creure convenient enderrocar la sagristia i refer la coberta de l’absis, rebaixant-la a un nivell 
lleugerament per sota del nivell del la coberta de la nau, la qual també es va refer. 
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Planta de l’església i la rectoria abans de la intervenció dels anys setanta del segle XX 

El portal que s’obria a migdia, al costat de la capella lateral, era de factura moderna i estava 
format per un arc escarser a l’exterior i per un arc de mig punt a l’interior de l’església el qual 
portava gravada la data de 1807. Adoptant el criteri de recuperar l’aparença més romànica 
possible, es va construir, al mateix lloc, un nou portal de pedra amb una arquivolta de motllura 
de bocell, imposta, i brancals amb base, columna i capitell, completat amb la porta de fusta 
ferrada, el qual algun autor atribueix com a imitació del de Santa Maria de Lluça. 

Al costat nord de l’absis, s’alçava un cos afegit a la nau –construït l’any 1789–  de planta 
rectangular i coberta a una vessant que constituïa el cambril de la Mare de Déu de la Font 
Santa el qual, seguint el mateix criteri esmentat, també va ser enderrocat. Com a conseqüència 
d’aquest fet, es va cegar l’arc former del primer tram de la capçalera amb un mur de pedra vista 
al qual es va obrir una porta per accedir a la nova sagristia, construïda, de petites dimensions i 
a un nivell inferior que el de la nau, al mateix lloc on hi havia hagut el cambril de la Mare de 
Déu de la Font Santa. Els dos arcs formers del costat nord eren, l’un, de pedra amb filades de 
maons plans conseqüència de la reparació, i l’altre, a tocar del presbiteri, de maons plans. 
Aquests arcs es van reconstruir amb pedra. 

Durant l’execució de les obres descrites, a l’interior de l’església, es va observar que a l’absis hi 
havia una paret postissa de tàpia que a l’enderrocar-se va permetre recuperar l’absis de forma 
semicircular ultrapassada i molt deformada, cobert amb volta esfèrica i assentat sobre la roca, 
la qual s’observa retallada per adaptar-la com a base del mur. Es va enderrocar el cor i es va 
netejar i consolidar la volta de canó de perfil apuntat, que cobreix la nau, reforçada per dos arcs 
torals; els arcs formers de mig punt i apuntats, i els paraments verticals i pilastres adossades. 

Els treballs a interior de l’església es van complementar amb la substitució del paviment de 
cairons per lloses de pedra, amb la retirada de les reixes de ferro del presbiteri, amb la 
construcció d’un nou altar –aprofitant com a ara la pedra de molí d’oli de la rectoria– i amb la 
restauració de les capelles del Roser i del Sant Crist. Les capelles del Roser i del Sant Crist, 
adossades al costat nord de l’església, formaven un cos dividit en dos recintes, de diferents 
dimensions, coberts amb voltes d’aresta. Es van obrir al culte l’any 1683 i conservaven les 
decoracions barroques, molt malmeses a causa de l’incendi de 1936. En aquest cas la decisió 
de l’arquitecte Camil Pallàs va ser conservar i restaurar les capelles, caracteritzades per la clau 
de volta –l’una amb la imatge de la verge del Roser i el nen envoltada del rosari i l’altra amb el 
Sant Crist, flanquejat pel sol i la lluna i dos medallons de la Verge dels Desemparats, ambdues 
envoltades de decoracions florals– i pels angelets dels angles d’on arrenquen les arestes de la 
volta, a manera de cul de llàntia. La restauració va ser realitzada per Antoni Agraz, escultor-
picapedrer de Sant Cugat del Vallès, el qual també és autor de les columnes i capitells de la 
porta d’entrada.  La capella del Roser està presidida per la imatge de la Mare de Déu de la Font 
Santa i un petit altar flanquejat per un canelobre de tres braços, i la del Sant Crist per la imatge 
escultòrica del crucificat sobre un peu cilíndric de pedra.  

L’església, un cop acabades les obres, va ser beneïda pel bisbe auxiliar de Barcelona Dr. 
Josep Capmany el dia 29 d’abril de 1973, coincidint amb  l’Aplec de la Font Santa i festa del Pà 
i l’empenta. 

 

El cementiri  
Un cop acabades les obres de consolidació i restauració de l’església, el segon projecte que es 
va emprendre va ser la construcció d’un nou cementiri que es va situar al sud-est de l’església, 
en el mateix emplaçament del cementiri vell. Després de l’enderroc d’aquest, es va rebaixar el 
nivell del terra i es va sobrealçar el mur de tanca amb l’entrada al recinte, la qual cosa va 
permetre construir un forjat que descansés al mur i a la roca natural, conformant, així, el sostre 
del recinte funerari  i a la vegada l’estructura del paviment d’una terrassa-mirador coronada per 
una barana de ferro que actua com a element de protecció de les persones. El cementiri queda 
amb l’accés sensiblement al mateix nivell de la porta d’entrada de l’església i en una posició 
semisoterrada. Al mur sud-oest, es van obrir cinc finestres d’arc rodó i una escletxa amb llinda 
que va del terra al sostre, les quals donen llum natural al cementiri. 

El nou fossar, de planta allargada sensiblement rectangular, queda delimitat verticalment per un 
parament irregular de roca natural a nord-est i sud-est, per un mur de pedra a sud-oest i  pel 
seu accés obert a nord-oest, clos amb una reixa baixa de ferro forjat projectada per l’arquitecte 
Camil Pallàs. El cementiri consta de quinze làpides alineades en dues fileres, cada una de les 
quals conté quatre nínxols. Les làpides estan separades per un pas central enllosat.  

El nou cementiri parroquial es va inaugurar el dia de Tots Sants de l’any 1973. 

 

L’antiga rectoria i l’àrea d’aparcament 
El tercer projecte que es va afrontar en la primera intervenció arquitectònica del segle XX va ser 
la reconstrucció del que havia estat l’antiga rectoria i l’edifici de cal Campaner que ocupava 
l’extrem nord-oest. El criteri que es va adoptar en la intervenció va ser el d’aixecar un edifici 
nou, aprofitant i reconstruint alguns elements dels edificis antics, sense que els usos 
estiguessin clarament definits. Això va comportar la construcció de nous forjats, la redistribució 
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de les dependències interiors –on pràcticament només es van conservar i restaurar una volta 
de canó i tres arcades de mig punt de pedra situades a la planta baixa– i la reconstrucció de la 
majoria de les façanes amb pedra vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoria i cal Campaner. Vers 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la rectoria. Vers 1972 

A la façana de ponent es va conservar la paret existent fins a la primera planta, incloses les 
finestres, i es va reconstruir una segona planta, a la paret de la qual es van respectar les 
antigues obertures –dos balcons laterals i dues finestres centrals– de les quals en quedaven 
les restes. També es va conservar la volumetria de l’edifici que havia estat cal Campaner, situat 
a l’angle nord-oest, on es va reparar la coberta, es van obrir dues finestres tapiades del segon 

pis, es van repassar les parets interiors i, al davant de la porta d’entrada, es van construir unes 
escales i un replà d’accés aixecat de la rasant del camí, protegit amb una barana de ferro. 

Pel costat sud es van consolidar les escales exteriors d’accés al recinte i el portal d’arc rebaixat 
de maó al capdamunt d’aquestes, i es va aixecar el pany de mur adossat a l’edifici de la 
rectoria per a fer possible la construcció d’una planta que comuniqués l’antiga rectoria amb el 
replà intermedi de l’escala. La façana sud de la casa es va fer nova, construint-s’hi una porta 
d’arc rebaixat que sobresurt respecte de l’alineació de la paret amb un balcó al damunt, la 
llosana del qual hi descansa. Amb la voluntat de construir un gran mirador sobre la vall de 
l’Anoia, en la intervenció, es va substituir la coberta de teula àrab a dues vessants, que havia 
cobert originàriament la rectoria, per una coberta plana accessible als visitants, més tard 
tancada perimetralment amb un coronament d’obra i una barana de ferro. 

A tocar de la muralla de llevant del castell, després de desbrossar i explanar una àrea natural 
de bosc, es va construir un aparcament de vehicles de dimensions rellevants. L’aparcament es 
va fer en dues fases. La primera habilitava un espai per a cent vehicles i es va inaugurar el dia 
29 d’abril de 1973, diada de l’Aplec de la Font Santa i festa del Pa i l’empenta. En la segona 
fase, es van obrir cent places més d’aparcament, coincidint la inauguració amb l’aplec i festa de 
l’any 1974. En aquest lloc, el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments de la 
Diputació Provincial de Barcelona hi va projectar la implantació d’un hostal, el qual no es va 
arribar a construir mai.  
El primer de maig de l’any 1974, el president de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni 
Samaranch Torelló, va inaugurar les obres de restauració de l’església i la rectoria de Sant 
Pere de Subirats. Fotografies de l’època, corresponents a l’Aplec de la Font Santa i festa del Pa 
i l’empenta, celebrat en la data esmentada, testifiquen, però, que la rectoria i cal Campaner 
encara estaven en reconstrucció. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectoria i cal Campaner. Abril de1974 

L’import aproximat de les obres total va ascendir a 10 milions de pessetes. La Diputació 
Provincial de Barcelona va concedir un subvenció de 368.829 pessetes per les obres de 
l’església i el cementiri. La resta es va pagar amb aportacions del Consell Parroquial del Castell 
de Subirats, de Caixa Penedès i de particulars. La Diputació també es va fer càrrec del cost de 
les obres d’habilitació de la carretera d’accés des del nucli dels Casots. 
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Els nous edificis de la cara nord 
Per la cara nord del recinte, seguint l’alineació del que havia estat cal Campaner, s’estenia un 
llenç de mur, ple de vegetació, d’un altre edifici en ruïna, el qual també va ser objecte 
d’intervenció. Entre 1974 i 1980, en la paret nord que es conservava, es van obrir sis finestres 
noves agrupades de dues en dues amb una llinda comuna de formigó i es va sobrealçar una 
planta, a la paret de la qual es va formar una galeria de quatre grans arcades de mig punt, 
entre les quals s’obriren tres finestres petites i allargades d’arc rodó. Aquesta galeria gira 
ortogonalment tancant el volum amb un parament nou de pedra vista al qual s’hi van formar 
dues arcades de mig punt iguals a les de la façana nord. L’edifici es va cobrir amb coberta de 
teula àrab a una vessant sobre una estructura moderna formada amb biguetes de formigó.  
 
1.2.2. LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ANYS VUITANTA DEL SEGLE XX 
 
Els darrers edificis de la cara nord 
Entre 1980 i 1987 es van aixecar les construccions de la cara nord contigües a l’edifici 
d’arcades descrit, les quals van aprofitar algunes estructures antigues i van créixer en direcció 
de llevant, reculant en planta primera de l’alineació del camí i conformant un terrat, obert al 
nord i  tancat a l’est per un cos de planta baixa amb coberta plana. Les façanes d’aquestes 
noves construccions es van construir de pedra vista amb arcades i portals de mig punt similars 
als oberts a l’edificació d’arcades contigua a cal Campaner. 

En la documentació conservada en el Servei de Conservació i Catalogació de Monuments, no 
hi ha constància d’aquestes darreres intervencions. És a partir d’imatges fotogràfiques quan es 
pot establir que van realitzar-se entre 1980 i 1987. Així, en una fotografia de l’arxiu d’Hèlix 
Arquitectes Associats, del mes d’abril de 1980, s’observa que en aquesta data les noves 
construccions de la cara nord arribaven fins a la vertical de l’absis de l’església i es constata, 
per tant,  que les obres de les darreres construccions no s’havien iniciat. Tanmateix, una imatge 
aèria de 1987 posa de manifest que les construccions estaven acabades.  

En relació amb l’autoria de les obres, tot i que aquesta es desconeix, es pot atribuir als 
membres  del Consell Parroquial –molt actius en les determinacions funcionals, constructives i 
estètiques–  possiblement assessorats per algun dels tècnics del Servei. 

 
1.2.3. VALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS ARQUITECTÒNIQUES DEL SEGLE XX 
Les intervencions arquitectòniques dels anys setanta i vuitanta del segle XX, tot i que 
únicament va incidir en els edificis religiosos del recinte del castell, va ser molt rellevant per al 
conjunt monumental.  

A l’església, les obres de consolidació i restauració van anar acompanyades de l’enderroc de 
diversos cossos i elements arquitectònics amb la voluntat que l’edificació recuperés al màxim la 
seva suposada imatge primigènia. Aquest va ser el principal criteri que va aplicar l’arquitecte 
Camil Pallàs en la seva intervenció, compartit pels membres del Consell Parroquial, un dels 
quals –l’historiador local Ramon Bosch de Noya– escrivia a la revista Joventut Cristiana, núm. 
384 de desembre de 1973: “(...) El cos de l’església, com hem dit, és d’estil romànic, tenia un 
altre cos afegit, que era l’actual cambril de la Mare de Déu de la Font Santa, que ha estat 
enderrocat per no tenir cap encant arquitectònic, i cegant els arcs, segons els cànons de 
l’arquitectura romànica.”  

Seguint aquestes pautes, es va enderrocar un petit cos, adossat a la base del campanar 
d’espadanya; es va desmuntar l’estructura del campanar del segle XIX i es van recuperar els 
tres pilars del basament d’una espadanya més antiga; es va enderrocar un segon campanar de 

cadireta inacabat situat sobre el mur de la façana nord; es va enderrocar el cos de l’antiga 
sagristia; es va enderrocar el cambril de la Mare de Déu de la Font Santa; es va enderrocar una 
paret de tàpia per recuperar l’absis irregular primigeni i es va enderrocar el cor, entre d’altres. 
Igualment, per tal de recuperar l’aparença més romànica possible, es va substituir l’antic portal 
d’entrada a l’església per un nou portal de pedra amb columnes i capitells amb motius florals 
esculpits. 

Les edificacions de l’entorn de l’església van ser objecte d’importants transformacions 
volumètriques i ampliacions, algunes precedides de considerables moviments de terres. En 
general, les obres de reforma integral i les de nova planta van prevaldre per sobre de les de 
consolidació i restauració. A l’antiga rectoria, el criteri que es va adoptar va ser el d’aixecar un 
edifici nou –sense estar els usos prou definits– conservant molts pocs elements de l’antiga 
construcció. El resultat va ser que, en l’afany d’aconseguir àmplies vistes  sobre  la vall de 
l’Anoia, la coberta a dues vessants de l’antiga rectoria –pròpia de l’arquitectura rural– es 
transformés en una gran terrassa-mirador. Tanmateix la utilització amb excés de la pedra vista, 
la fusta, els paviments ceràmics hexagonals, i altres materials i elements constructius, van fer 
que la reconstrucció es fes, en paraules de  la historiadora de l’SCCM, Raquel Lacuesta “(...) en 
el més pur estil castís, seguint la pauta dels Paradors Nacionals de Turisme.” 

Aquests criteris van ser els mateixos que es van seguir en les ampliacions fetes a la part nord 
del conjunt, entre l’església i el camí, espais caracteritzats per les seves façanes de pedra amb 
grans arcades de mig punt, a la manera de galeria, que alberguen el menjador i altres 
dependències, ara sense ús.  

El nou cementiri es va formular simulant una falsa cripta, després de rebaixar el nivell del 
cementiri antic i part de la roca que aflorava pel canó nord-est i est, per tal d’aconseguir, també, 
una  nova terrassa-mirador, que accentua el perfil horitzontal del conjunt.  

Les obres es van executar a partir de projectes que contenien molt poca documentació; més 
aviat es tractava d’algunes primeres idees i dibuixos que en el decurs de les obres s’anaven 
adaptant a les circumstàncies, influïdes en bona part per les opinions del rector de la parròquia 
i per alguns dels membres més influents del Consell Parroquial. 

Durant l’execució de les obres, es van fer algunes troballes arqueològiques tal com explica la 
historiadora de l’SCCM, Raquel Lacuesta “(...) Els treballs arqueològics no van ser programats 
ni fets amb mètode, sinó que es duien a terme a mesura que s’enderrocaven cossos o es 
rebaixaven nivells de terres, deixant al descobert, per casualitat, alguna peça de valor 
arqueològic.”   

 

1.2.4. LA INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA DE PRINCIPI DEL SEGLE XXI  
 
Torre de l’homenatge i nucli sobirà 
La darrera intervenció arquitectònica al recinte monumental del castell de Subirats es va 
realitzar entre el mes d’abril de 2003 i el mes de juliol de 2004, a la torre de l’homenatge, i les 
altres construccions que conformen el nucli sobirà del castell. Les obres es van executar a 
través d’una subvenció atorgada per la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Subdirección General del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación y 
Cultura comptabilitzada amb càrrec al pressupost de l’1,1% cultural. El projecte el va redactar 
l’arquitecte Rafael Vila Rodríguez, per encàrrec de l’organisme estatal esmentat, qui va signar 
una primera versió del projecte el novembre de 1999 i  una segona versió el desembre de 2001 
en la qual es recollien les objeccions fetes per la Comissió Tècnica de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Pel fet que el pressupost de l’1,1% cultural només es pot invertir en edificis 
públics, l’Arquebisbat de Barcelona –propietari del castell– i l’Ajuntament de Subirats van 
signar, el 12 de novembre de 2002, un contracte a través del qual  l’Arquebisbat de Barcelona 
cedeix l’ús del castell a l’Ajuntament de Subirats per a activitats de caire històric i cultural. 
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Nucli sobirà. Març de 1960 

La intervenció arquitectònica de principi del segle XXI va anar precedida d’un estudi històric 
redactat per Sistemes de Gestió de Patrimoni, SGP (Alfred Mauri i Maria Soler, 1999)  i d’una 
excavació arqueològica dirigida per l’arqueòleg Àlex Vidal de l’empresa TRÍADE, Serveis 
Culturals (maig-juny de 2003), dels quals s’ha fet referència anteriorment. 

Abans d’aquesta intervenció arquitectònica, les restes de les construccions militars del castell –
excloent l’església i les edificacions civils del seu entorn– presentava un estat de conservació 
molt deficient, amb les restes de les estructures en ruïna i amb signes d’erosió; amb murs molt 
degradats fins a l’extrem de la seva quasi completa desaparició; amb runes i materials 
procedents dels enderrocs acumulats en el recintes, que desdibuixaven els elements 
constructius i amb una gran  invasió agressiva de vegetació arbòria i arbustiva. 

Aquest estat de deteriorament i d’abandonament té el seu origen en la Guerra dels Segadors 
quan Pedro Fajardo, marquès de los Vélez, el gener de 1641, va ocupar Vilafranca del 
Penedès i posteriorment Sant Sadurní d’Anoia i el castell de Subirats, i segons alguns 
testimonis, va ordenar la demolició definitiva del recinte del castell.  

A partir d’aquests fets, el castell de Subirats, un cop perduda la seva funcionalitat, va ser 
abandonat i sotmès a l’espoliació. Els materials de les seves estructures, especialment la 
pedra, van ser utilitzats, probablement, en les reformes de l’església de Sant Pere, en la 
construcció de masies del voltant, en la formació de marges dels camps propers o com a 
matèria primera per a la fabricació de calç. Aquest supòsit sembla indicat a la vista del poc 
volum de runes existents, abans de la intervenció de principi del segle XXI, comparat amb el 
volum que s’intueix que tenien les construccions del castell. A tot això s’ha d’afegir el fet, no 
menys rellevant, que l’any 1655 la Casa del Comú, després d’haver estat situada des dels seus 
inicis al recinte del castell, s’instal·la a Sant Sadurní. 

El llarg període d’abandonament i d’oblit que es va iniciar a meitat del segle XVII no es va 
trencar fins al cap de més de tres segles després, amb les primeres intervencions 
arquitectòniques del segle XX a l’església de Sant Pere i a les edificacions civils del seu entorn, 
de les quals s’ha fet referència anteriorment. Posteriorment a aquests treballs realitzats, el 
Consell Parroquial del Castell de Subirats va anar intervenint de forma intermitent a través 
d’actuacions de neteja i de consolidació, la més rellevant de les quals va ser la restitució de 
part del parament de la bestorre circular de la muralla de llevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucli sobirà. Intervenció any 2004 
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Com a conseqüència de l’estat de destrucció tan avançat en què es trobava el castell, que feia 
difícil de reconèixer les seves estructures, el projecte de l’arquitecte Rafael Vila es va plantejar 
conceptualment que la intervenció aconseguís una imatge unitària dels elements que es 
coneixen amb certesa, fugint d’inventar o imaginar com el castell va ser, amb la intenció de 
posar clarament de manifest que, com a mínim, el que el projecte defineix, va existir. En 
aplicació d’aquest criteri, va projectar un element constructiu nou, integrat en el conjunt, el qual 
va recorrent tots els murs i ajuda a recompondre la volumetria dels punts singulars que encara 
romanen a l’obra, especialment la torre de l’homenatge i, simultàniament, aquest element 
connector actua de reforç i de protecció dels diversos murs sobre els que s’aplica. Formalment, 
el disseny de l’element que es va incorporar és mínim i el seu material i textura escollit –
formigó– pretén conjuminar el nou material amb el preexistent, de forma que només s’apreciï a 
curta distància, sense que distorsioni la visió general del monument i a la vegada que, per la 
seva pròpia constitució d’element sobreposat, permeti la seva retirada –si així es decidís per 
algun motiu– sense malmetre els elements originals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucli sobirà. Any 2015 

El projecte de restauració recrea el volum de la part de planta curvilínia de la torre de 
l’homenatge –on es coneix el traçat cert de com era– fins a més de 19,50 m d’alçada, recobrint 
el perímetre obert dels murs trencats per evitar que continuï el procés de degradació i 
respectant les finestres existents i els encaixos dels antics forjats als murs. En la primera fase 
de l’obra, es van buidar de terres, runes i vegetació els recintes del nucli sobirà per poder, 
després, recuperar el traçat dels murs que possiblement constitueixen la torre primigènia de 
planta rectangular i l’antiga cisterna. Els murs antics es van rejuntar amb morter de calç 
apagada i cendres per evitar sulfats i es va diferenciar, a través de línies refoses, els paraments 
dels murs de nova incorporació. 

Tot i que el projecte abastava la restauració del baluard central i de la muralla de llevant, la 
neteja general de la vegetació del recinte, la formació de recorreguts i la instal·lació d’elements 
de protecció, la col·locació de plafons explicatius, etc., la intervenció es va limitar a la 
restauració de la torre de l’homenatge i els recintes del nucli sobirà.  

 

1.2.5. VALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS ARQUITECTÒNIQUES DEL SEGLE XXI  
La intervenció arquitectònica de principi del segle XXI, com ja s’ha dit, es situa en un recinte 
monumental molt malmès, amb el nucli sobirà cobert de runes de la pròpia construcció i amb 
les estructures en un procés avançat de destrucció que feien molt difícil el reconeixement de 
les seves traces. D’altra banda, tot i la intervenció arqueològica que va precedir el projecte, 
aquesta va tenir un abast escàs en comparació amb la dimensió del recinte del castell i de les 
estructures que resten visibles. 

Els criteris d’intervenció adoptats van aconseguir dignament la imatge unitària desitjada dels 
elements preexistents, així com la seva consolidació, respectant les estructures antigues, 
diferenciant els elements incorporats i evitant qualsevol temptació imaginativa que no 
s’adeqüés a la realitat actual del monument. Des del punt de vista d’acabat, els materials 
incorporats provoquen un cert impacte pel seu color i la seva textura, els qual a curta distància 
permeten distingir clarament el que va ser i el que és ara el castell –tal com sembla l’adequat– i 
que a mitja i llarga distància, reforcen la seva imatge i amb el pas del temps, com ja s’ha 
començat a observar, incrementen la seva integració amb els materials originals. 

La intervenció arquitectònica, projectada i dirigida per l’arquitecte Rafael Vila Rodríguez es va 
fer d’acord amb les línies que regeixen la legislació de Patrimoni Arquitectònic, en concordança 
amb la Carta de Venècia.  

 
 

1.3. TRES PROJECTES INCIDENTS 
 
1.3.1. PROJECTE PER A LA UBICACIÓ D’UNS NOUS SERVEIS AL CASTELL DE 

SUBIRATS 
L'abril de 2010, l'empresa Pons-Julián, SLP va redactar un projecte de reforma i ampliació per a 
la ubicació d'uns nous serveis al castell de Subirats per encàrrec de Mossèn Josep Raventós 
Escofet. 

El projecte s’emplaça al costat nord del conjunt monumental, i consisteix en la reforma de l’antic 
garatge i l’ampliació d’aquest, per la seva cara de llevant, en 47,37m². La distribució de l’edifici 
parteix d’una entrada, situada en una posició sensiblement central, des d’on s’accedeix, a 
través d’un vestíbul, tant als nous serveis sanitaris que ocupen la superfície d’ampliació, com a 
l’antic garatge que es destina a bar. Els serveis sanitaris consten de tres estances: el servei 
d’homes, el de dones i un bany adaptat. 
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L’estructura està formada per sis pilars metàl·lics que suporten una coberta plana transitable. 
Pel que fa al tancament de façana, està format per paret de 15 cm de maó perforat, 5 cm 
d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit i aplacat de façana amb rastells metàl·lics amb 
formació de façana ventilada. 

El pressupost d’execució material contingut en el projecte és de 49.546,49 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte per a la ubicació d’uns nous serveis. Pons-Julián, SLP. 2010 

 

1.3.2. PROPOSTA DE SENYALÈTICA AL CASTELL DE SUBIRATS 
Entre els anys 2012 i 2013, coincident amb la segona i darrera intervenció arqueològica 
realitzada al castell de Subirats, per l’empresa TRÍADE, Serveis Culturals per al 
condicionament d’un itinerari de visita del castell, es va realitzar un projecte de senyalètica. 

La proposta està composta de set plafons repartits pel recinte del castell, organitzant un 
recorregut per a visitar el conjunt monumental. A l'accés al recinte s'ha situat un monòlit de 210 
cm x 61 cm per ubicar un rètol de 135 cm x 61 cm amb un text de benvinguda, els horaris de 
visita i els crèdits. L'itinerari continua pel fossat, l'església de Sant Pere del Castell, el castell de 
Subirats –indicant orígens, descripció general, història– , la torre de l’homenatge, el baluard i la 
muralla de llevant. A l'accés del castell, es situa una cartellera de 145 cm x 170 cm amb un 
rètol de 145 cm x 100 cm. A la resta de punts de l'itinerari, es situen cinc faristols de 60 cm x 40 
cm. L’estructura dels diversos plafons és d’acer corten i els rètols són de vinil protegits per una 
làmina transparent antigrafit i protecció U.V de 7 anys o més de vida útil. El cost de la 
senyalètica del castell de Subirats va ser de 15.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de senyalètica. Tríade. 2012-2013 

 
1.3.3 PROJECTE DE MIRADOR DE MONTSERRAT AL CASTELL DE SUBIRATS 
El març del 2012, l'arquitecte Miquel Vidal Pla va redactar el Projecte executiu del mirador de 
Montserrat al castell de Subirats per encàrrec del Consorci de promoció turística del Penedès, 
dins del marc del Projecte Miravinya. 

El Projecte Miravinya té com a objectiu la implantació per tot l'Alt Penedès, d'acord amb la idea 
del 1r Congrés d'Art i Paisatge Vitivinícola, d'una xarxa de miradors singulars que afavoreixen 
la mobilitat i la corresponent descoberta de la identitat del Penedès. Per això cada mirador, a 
més de facilitar la comprensió de la geografia a través del seu disseny, pretén explicar quelcom 
més de l'ànima del Penedès. 

La proposta per a aquest mirador surt de voler potenciar una vista extraordinària de la 
muntanya de Montserrat i la seva continuïtat visual amb el paisatge del Penedès des de 
l'aparcament del castell, en la qual el joc de les vinyes amb els tossals i les rieres es manifesta 
d'una forma definida i poc alterada. El projecte planteja també una ordenació bàsica de l'àrea 
d'aparcament, un accés clar i adequat al castell, la visualització seqüencial d'aquest i finalment 
el bloqueig visual del polígons industrials entre l'autopista i el tren. 

El mirador compleix una triple missió: organitza la percepció sensible del paisatge, defineix un 
tancament a l'aparcament i dignifica la presència del castell. 

La part del mirador està configurada per un mur de maó 14 cm armat amb perfils encastats en 
la cimentació correguda recobert amb planxes d'acer corten i un altre mur de pedra de 45 cm 
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de gruix. Els murs tenen una certa convergència per emmarcar un vitrall policromàtic. La porta 
d'accés al castell serà d'acer corten amb una estructura de tub. 

El murs de merlets i espiells són de pedra de 45 cm de gruix i la seva forma final formada per 
una successió irregular d'aquests, ve determinada pel control de les visuals on apareguin 
elements paisatgístics negatius. En els espais entre els merlets, es col·locarà una peça d'acer 
corten amb forat per tal d'emmarcar les vistes sobre el paisatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte de mirador de Montserrat. Miquel Vidal. 2012 
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2. DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL 
 
2.1. DADES BÀSIQUES 
Comarca: Alt Penedès 

Municipi: Subirats 
Localització: E(X): 401162 m - N(Y): 4585603 m  UTM 31N/ETRS89 
Denominació: Castell de Subirats 

Època: Segles X-XX 

Propietat: Parròquia de Sant Pere de Subirats 
Cessió a l’Ajuntament de Subirats de l’ús de les restes del castell i 
la part edificada del voltant (Conveni entre la Parròquia i 
l’Ajuntament signat el 18 de novembre de 2014) 

Qualificació urbanística: Sòl no urbanitzable 
Sistema d'equipaments 

Equipament d'ús religiós (Clau C.8) 
Espais d’especial interès 

Espai d’especial interès pels valors ecològics i paisatgístics 
(Clau 9) 

Àmbits 
Àmbit de Pla Especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-14) 

Àrees de protecció especial 
Entorns naturals i paisatgístics d’especial interès (Clau ENP) 

Elements a protegir 
Elements singulars del patrimoni arquitectònic 

La nova Font Santa (Núm. 56) 
Castell de Subirats i Església de Sant Pere del Castell 
(Núm. 79) 
Creu del Castell de Subirats (Núm. 80) 

Declaració monumental: BCIN – Declarat Bé cultural d’interès nacional (protecció 
segons Decret del Ministerio de Educación Nacional de 22 
d’abril de 1949 BOE 5-5-1949) 

 
2.2. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
2.2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA, EMPLAÇAMENT I ACCESSOS 
El castell de Subirats està situat a l’extrem oriental de la comarca de l’Alt Penedès, al nord del 
terme municipal de Subirats el qual, amb una extensió de 55,78 km2, és el més extens de la 
comarca. El terme municipal limita amb els termes de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Cervelló, 
Vallirana, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, la Granada, Santa Fe del Penedès, el  
Pla del Penedès i Torrelavit. 

El territori de Subirats presenta un relleu força accidentat, on s'hi troben nombrosos nuclis de 
població envoltats a llevant per una munió de petites serres. Amb tot, a l'oest el municipi s'obre 
a la plana penedesenca, atorgant-li així una elevada accessibilitat no només a la capital de la 
comarca sinó també a la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Aquesta accessibilitat natural és aprofitada per dues artèries viàries que creuen el seu terme: 
l'autopista AP-7, de connexió directa amb Lleida i Tarragona al sud, i amb Barcelona, la resta 
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de la regió metropolitana, Girona i França al nord; i l'A-7 (antiga N-340), que ressegueix el 
litoral espanyol per l'est i sud de la península fins a la frontera portuguesa i que, al nord, 
connecta amb la ciutat de Barcelona tot travessant la serra de l'Ordal. Quatre carreteres locals 
(BV-2429, BV-2428, BP-2427 i C-243b) garanteixen la capil·laritat de la xarxa i permeten la 
connexió no únicament amb aquestes vies sinó també amb nuclis veïns com Sant Sadurní 
d'Anoia. Al costat d'aquesta xarxa viària, se situa la línia R4 de Renfe, amb estació a Lavern-
Subirats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunt monumental del castell de Subirats s’estén, en una molt bona situació estratègica 
damunt la plana del Penedès, al llarg d’un esperó rocallós calcari d’uns 330 metres d’altitud i 
allargat en direcció est-oest entre el torrent del Salt del Llop, al sud i l’oest,  i la vall del riu Anoia 
al nord, en un entorn dominat per la brolla d’estepes i romaní amb pi blanc, on hi havia 
antigament alzinar.  L’indret, però, ha estat molt castigat pels incendis forestals tot i la seva 
recuperació després de cada incendi mitjançant un primer domini de la garriga. 
Al recinte, s’hi accedeix a través de la carretera BP-2427 de Sant Sadurní d'Anoia a Sant Pau 
d’Ordal –cap del municipi– per  un desviament situat al nucli dels Casots. El conjunt està situat 
aproximadament a 30 km de Barcelona, a 10 km de Vilafranca del Penedès, a 2 km de Sant 
Sadurní d’Anoia, a 4 km de Sant Pau d’Ordal i a 1 km de l’accés des del nucli dels Casots. 
 

2.2.2. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
L’àmbit d’actuació de l’entorn de protecció del conjunt monumental del castell de Subirats ve 
definit pels límits del seu perímetre físic i visual. 

L’àmbit proposat té una superfície de 14.470 m² equivalents a 1,45 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Àmbit d’actuació 

 

2.3. RÈGIM DE PROPIETAT 
L’àmbit d’actuació del Pla Director del Castell de Subirats és propietat de la Parròquia de Sant 
Pere de Subirats de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

A través d’un conveni de col·laboració entre la Parròquia de Sant Pere de Subirats i 
l’Ajuntament de Subirats, signat el 18 de novembre de 2014, la Parròquia de Sant Pere de 
Subirats cedeix a l’Ajuntament de Subirats, per un termini de vint-i-cinc anys, l’ús de les restes 
arqueològiques exteriors del castell de Subirats per a activitats de dinamització cultural i 
històrica amb la voluntat de fer-los compatibles amb l’ús religiós del santuari, la casa 
d’espiritualitat i la parròquia. Tanmateix autoritza l’Ajuntament per a utilitzar les instal·lacions 
que conformen la part edificada situada al voltant del castell per fer i desenvolupar activitats de 
caire cultural organitzades per la corporació i amb la finalitat de donar a conèixer el patrimoni 
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artístic del municipi, fer difusió de la seva història i de les seves singularitats paisatgístiques, 
naturals, econòmiques i socials, mentre no s’hagi desenvolupat l’ús pastoral i religiós. 

 

2.4. RÈGIM URBANÍSTIC 
 
2.4.1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SUBIRATS 
El planejament urbanístic general del municipi de Subirats és el pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM), vigent des del 27 de juny de 2013. 

En el document esmentat, l’àmbit d’actuació del pla director del castell de Subirats està 
classificat de sòl no urbanitzable, amb una qualificació d'espai d’especial interès pels valors 
ecològics i paisatgístics (Clau 9) i l'església de Sant Pere, de sistema d'equipaments d'ús 
religiós (Clau C.8). El conjunt monumental del castell de Subirats està inclòs dins d'un àmbit de 
pla especial en sòl no urbanitzable (PE-snu-14) i dins d'una àrea de protecció especial, al 
considerar-lo un entorn natural i paisatgístic d'interès especial (Clau ENP). 

El POUM de Subirats estableix una relació d'elements que han de formar part de Catàleg de 
béns a protegir, tres dels quals es troben dins l'àmbit del pla director: la nova Font Santa (núm. 
56), el castell de Subirats i església de Sant Pere del castell de Sub irats (BCIN) (núm. 79) i la 
creu del castell de Subirats (BCIN) (núm. 80). 
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A continuació, es presenta el contingut bàsic de les normes urbanístiques del POUM de 
Subirats que incideixen en l'àmbit del Pla director del castell de Subirats i el seu entorn 
paisatgístic: 

 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
CAPÍTOL SEGON. - 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
 
Art. 30.  Catàleg de béns protegits 

(NB) 
1. Es redactarà el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueòlogic i Paleontològic en el terme 

municipal de Subirats. D’acord amb la legislació urbanística vigent la protecció a què els Plans especials es 
refereixen quan es tracti de conservar o millorar monuments, construccions o edificis d’interès arquitectònic, 
històric, artístic, elements arqueològics, jardins, parcs o paisatges, requerirà que siguin inclosos en un Catàleg de 
béns protegits. 

Aquest Catàleg acompanyarà el planejament especial, amb el qual s’haurà de tramitar simultàniament i 
incorporarà la relació de béns a protegir que s’enumera en el present POUM. 

2. En base a les determinacions del Catàleg i per establir la concordança amb els articles 17,34,35 i 36 de la Llei 
9/1993 del patrimoni cultural català, i el Decret 78/2002 del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya, s’estableixen les següents categories de protecció: 

Béns Catalogats: 

Nivell de protecció A:  Béns Culturals d’Interès Nacional o assimilables 

Son els elements que ja tenen consideració de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
segons el que disposa la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 

Actualment al terme de Subirats hi ha declarats sis BCIN: Castell de Subirats-Església 
de Sant Pere del Castell, Torre-ramona, Torre de l’Ordal, Creu de Terme del Castell de 
Subirats, Torrota d’en Pasteres i Zona paleontològica dels Casots. 
[...] 

8. El present POUM estableix la següent relació de béns a protegir e incloure en el Catàleg: 

a) Elements singulars del patrimoni arquitectònic: 

[...] 

56 La Nova Font Santa 

[...] 

79 Castell de Subirats i església de Sant Pere del Castell de Subirats 

80 Creu del castell de Subirats 

[...] 

Alguns dels elements inclosos al llistat d’Elements singulars del patrimoni arquitectònic són també Àrees 
d’interès arqueològic, pels seus valors intrínsecs o perquè tenen associades restes arqueològiques al seu 
subsòl, fet que s’haurà de tenir en compte en les corresponents fitxes del Catàleg i a la normativa del Pla 
especial. Aquest és el cas de: Castell de Subirats-Església de Sant Pere; Església de Sant Pau d’Ordal; 
Església de Sant Joan Salerm; Església de Sant Pere de Lavern; Torrota de Can Pinya, Torrota de Can 
Llopart i Torrota d’en Pasteres,  
[...] 

9. Caldrà tenir en compte el que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei 9/1993, en referència als béns 
que ja estaven catalogats pel planejament abans de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 

10. En relació a les Àrees de protecció del patrimoni arquitectònic i paleontològic, la concessió de qualsevol llicència 
d’obres i moviments de terres està supeditada a l’informe favorable del Departamento de Cultura. En el cas 
d’usos agrícoles i forestals en aquestes Àrees cal també demanar informe en el cas que s’afecti el subsòl (canvi 
de conreus, moviments de terres, obertura de pous, extraccions, etc.). 

[...] 

TÍTOL V. REGULACIÓ DELS SISTEMES 
CAPÍTOL QUART.- 
SISTEMA D’EQUIPAMENTS (clau C) 

SECCIÓ PRIMERA.- 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 314. Definició 

(NB) 
1. El sistema d’equipaments  comprèn els sòls que es destinen a usos públics, col·lectius o comunitaris al servei 

directe dels ciutadans. 

2. El present POUM  planteja la relació directa i complementària entre els espais lliures i els equipaments i, a la 
vegada, es proposa articular aquests espais al nivell dels nuclis urbans donant-hi continuïtat, de manera que 
s’estableixi una clara relació entre aquests espais, els elements de la xarxa viària i les diferents àrees dels nuclis 
urbans. 

 
Art. 315. Tipologia d’equipaments  

(NB) 
1. Els sòls destinats per aquest POUM  a sistema d’equipaments es classifiquen de la forma següent: 

Sistema bàsic: 

[...] 

C.8 Equipament d’ús religiós 
 
Art. 316. Titularitat 

(NB) 
[...] 

2. Equipament amb l’ús principal definit (claus C.1/C.2/C.3/C.4/C.5/C.6/C.8) 

Comprèn els sòls de titularitat pública, qualificats pel  POUM  com a sistema bàsic d’equipament, on el 
planejament ha assignat un o varis usos específics principals d’interès públic, col·lectiu o comunitari per als 
diferents nuclis del municipi. 

Aquests sòls formen part dels estàndards legalment fixats per a cadascun dels usos principals i per tant, la 
modificació de la seva titularitat i el canvi d’ús principal requerirà la prèvia aprovació d’un Pla Especial d’iniciativa 
pública. 

Els equipaments privats existents en la data d’entrada en vigor d’aquest POUM conservaran la seva titularitat 
privada sempre i quan, puguin acreditar que des de la citada data venen realitzant la seva activitat privada 
conforme a l’ús principal pel qual aquest POUM  han qualificat el sòl o l’edificació. 

En el cas que es produeixi el cessament definitiu o el canvi de l’ús dominant, l’Administració podrà adquirir el sòl 
o l’edificació, actuant aquesta qualificació com a títol suficient per a la declaració d’utilitat pública i necessitat 
d’ocupació als efectes de la seva expropiació o de la seva cessió obligatòria i gratuïta pels mecanismes de gestió 
establerts en la legislació urbanística vigent. 

La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan aquesta 
forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament. 

[...] 
 
Art. 317. Règim general 

(NB) 
1. En l’obtenció, la projectació, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels equipaments 

s’observaran aquestes Normes Urbanístiques i allò que disposen la legislació sectorial vigent per cadascuna de 
les matèries. 

2. Els espais no ocupats per les edificacions i que constitueixin l’entorn dels equipaments s’ordenaran com a espais 
lliures enjardinats. 

3. Els equipaments actualment existents en planta baixa o en un edifici qualificat com a zona, mantindran 
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preceptivament el seu ús comunitari. En aquest supòsit,  no serà necessària la redacció d’un Pla Especial per 
variar el destí de l’ús principal de l’equipament. 

[...] 
 
SECCIÓ SEGONA .- 
EQUIPAMENTS (claus C.0/C.1/C.2/C.3/C.4/C.5/C.6/C.7/C.8/c.1) 
 
Art. 321. Condicions específiques d’ordenació i paràmetres d’edificació dels diferents equipaments 

(NB) 
[...] 

3. Aquells equipaments que estiguin en sòl no urbanitzable es permetrà la seva ampliació d’acord a les seves 
necessitats d’interès públic. 

 
TÍTOL VIII.-   REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  

CAPÍTOL PRIMER.- 
DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ PRIMERA.- 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 387.  Desenvolupament de determinats àmbits i edificacions a traves d’un Pla especial 

(NB) 
1. Es desenvoluparan mitjançant Pla especial els següents àmbits, edificacions o masies i el seu entorn associat: 

[...] 

PE-snu-14 Castell de Subirats 

[...] 

2. Les determinacions especifiques per aquestes edificacions, els seus entorns associats o pels àmbits de 
referència, venen regulades en les corresponents fitxes annexa a la present Normativa del POUM. 

[...] 
 
Art. 391. Edificacions i elements construïts existents 

(NB) 
1. Aquest POUM pretén la millora i l'adequació, als seus objectius, de les condicions de les edificacions existents en 

sòl rural i la depuració de les activitats no compatibles amb els valors i funcions agrícoles, naturals o culturals del 
sòl rural. És per tant, objectiu de les present POUM  fomentar la reforma, la rehabilitació o el canvi d'ús de les 
edificacions existents per tal de millorar les seves condicions generals, augmentar la seva integració a l'entorn i 
disminuir els impactes negatius sobre el medi ambient i el paisatge. 

2. Aquest POUM enumera en el Capítol 2n. del Títol I les edificacions i elements construïts existents en el sòl rural 
que cal conservar, bé per estar integrats en el Patrimoni Històric-Artístic, bé pel seu interès arquitectònic 
tradicional o paisatgístic, bé per complir un paper dotacional suficientment important i adequat.  

[...] 
 
CAPÍTOL TERCER.- 
REGULACIÓ ESPECIFICA DE LES ZONES DEL SÒL NO URBANITZABLE 

SECCIÓ PRIMERA.- 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 422.  Regulació especifica d’espais i àrees de protecció especial 

(NB) 
El present POUM estableix uns espais o zones en sòl no urbanitzable i unes àrees d’especial protecció que en 
alguns llocs del territori s’encavalquen, donat que conformen un sistema de la matriu territorial. 
[...] 

SECCIÓ TERCERA.- 
REGULACIÓ ESPECIFICA DE L’ESPAI D’ESPECIAL INTERÈS PELS VALORS ECOLÒGICS I PAISATGISTICS 
(CLAU 9) 
 
Art. 428.  Definició 

(NB) 
Comprèn els espais de sòl no urbanitzable que per les seves condicions naturals o per constituir elements 
significatius en el paisatge necessiten una especial protecció, concretada bàsicament en la prohibició d’alterar les 
condicions naturals existents. 
 
Art. 429.  Protecció 

(NB) 
En aquests espais d’interès pels valors ecològics i paisatgístics no es permet: 

1. Cap tipus d’edificació, a excepció d’aquelles que estiguin en el Catàleg de Masies i Cases Rurals. En aquest cas, 
les reformes o les ampliacions de les edificacions existents tindran cura de no agredir l’ambient o el paisatge que 
es pretén protegir. 

2. Cap ús que no sigui la continuïtat de l’actual o derivat de l’aprofitament agrícola. Es prohibeix específicament l’ús 
extractiu, els abocaments de tot tipus, la tala d’arbres i la publicitat. 

[...] 
 
SECCIÓ CINQUENA.- 
REGULACIÓ ESPECIFICA DE L’ESPAI D’INTERÈS PELS VALORS NATURALS (CLAU 11) 
 
Art. 433.  Protecció 

(NB) 
En aquests espais d’interès pels valors naturals no es permet: 

1. Cap tipus d’edificació, a excepció d’aquelles que estiguin en el Catàleg de Masies i Cases Rurals.  

2. Cap ús que no sigui d’aprofitament agrícola i forestal: Es prohibeix específicament l’ús extractiu, els abocaments 
de qualsevol  tipus. 

3. La tala d’arbres que no estigui prevista en els plans d’explotació forestal, assegurant-se en tot cas el 
manteniment de les arbredes i les condicions de neteja del bosc de les restes de tala. 

4. La repoblació forestal de boscos amb pi com a monocultiu; aquest s’acompanyarà en tot cas amb alzines i 
roures. No obstant, serà el Pla Tècnic de Gestió Forestal qui defineixi aquest aspecte.  

[...] 
 
SECCIÓ SETENA.- 
REGULACIÓ ESPECIFICA DELS ENTORNS NATURALS I PAISATGÍSTICS D’ESPECIAL INTERÈS (CLAU ENP) 
 
Art. 436.  Definició 

(NB) 
Es defineixen com a entorns naturals i paisatgístics d’especial interès aquells espais que afavoreixen la biodiversitat i 
tenen un elevat nivell de qualitat paisatgística, 
 
Art. 437.  Determinacions 

(NB) 
S’estableixen les mateixes mesures que les fixades a l’article 433 de les presents Normes 
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2.5. PROTECCIÓ MONUMENTAL 
El conjunt monumental del castell de Subirats està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional arran 
del Decret de 22 d’abril de 1949: 

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1949 SOBRE PROTECCIÓN DE CASTILLOS ESPAÑOLES, 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional (B.O.E. 5-5-1949): Monument històric, Núm. 
Registre:1581-HM // Registre estatal: R-I-51- 5721 (Llei 25/06/1985, BOE 29/06/1985). També 
té protecció en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

 
 

2.6. ANÀLISI HISTÒRICA(*) 
 
2.6.1. EL CONTEXT HISTÒRIC 
 
2.6.1.1. Introducció 
Dins del marc territorial del Penedès, el castell de Subirats forma part rellevant dels nombrosos 
vestigis de l’època medieval i està estretament vinculat a les circumstàncies polítiques i 
territorials que es van produir al llarg dels diferents períodes de la seva història. 
La regió penedesenca va començar a adquirir entitat durant el segle X, després de la 
conquesta de Barcelona l’any 801 per Luís el Piadós, quan aquest territori es va anar 
organitzant com a marca del comtat de Barcelona. Aquesta va ser una àrea territorial de 
frontera, dotada d’una base militar i de població suficientment sòlida per a resistir els constants 
intents de penetració musulmana. Un espai insegur on es succeïen freqüents i calamitoses 
batudes i constants canvis d’extensió, però a la vegada un territori que oferia la oportunitat als 
pagesos de treballar noves terres; als nobles, espais on assentar els seus senyorius; a 
l’Església, lloc per ampliar la seva influència i als comtes, la possibilitat de consolidar i estendre 
el seu poder. 

Al territori del Penedès, al límit del domini comtal, per tal de contrarestar la inestabilitat que es 
vivia a la zona, es va fer necessària la formació d’una infraestructura defensiva potent per a 
poder assegurar la integritat de les terres situades al seu darrera i controlar la frontera, la qual 
cosa es va formular a través d’una ben planificada xarxa de castells situats en llocs elevats, 
complementada amb torres de guaita que exercien de nexe. 

Les primeres notícies de castells al territori penedesenc apareixen des d‘una època molt 
prematura: Olèrdola (911), Subirats (917), la Guàrdia de Banyeres (938), Gelida (945), la 
Granada (950), Font-rubí (956), Castellví de la Marca (956), Lavit (956), Sant Martí Sarroca 
(958),  Masquefa (963), Pontons (966), Avinyó (975), Albinyana (985), Olivella (992), Mediona 
(1000), Santa Oliva (1012). Tipològicament, tots aquests castells presentaven un mateix 
esquema constructiu, basat en edificacions simples i austeres que s’adaptaven a l‘orografia del 
terreny en els llocs propicis per a la defensa i el control estratègic. Estaven formats per una 
muralla poligonal que tancava i protegia el recinte del castell i una torre de planta circular o 
quadrangular de més o menys alçada, sempre massissa i amb poques o sense obertures. 

Durant el període medieval, el castell va exercir funcions més enllà de les estrictament 
defensives. En la mesura que en el transcurs dels anys la frontera s’allunya i el perill de les 
incursions musulmanes s’atenua, la funció defensiva passa a segon pla i el castell es 
converteix en el centre de control econòmic i administratiu del territori que l’envolta. A partir 
d’aquest moment, la incapacitat comtal de controlar els nobles de la frontera, va propiciar que 
els qui fins llavors eren simples delegats comtals –vicarius o veguer– establerts als castells per 
organitzar la marca, es convertissin en verdaders senyors jurisdiccionals dotats amb amplis 
poders territorials i personals. El senyor del castell progressivament s’anirà apropiant de 
l’excedent productiu dels pagesos a través de la imposició de censos i rendes diverses i es 
convertirà en senyor absolut dels homes i del territori sota la seva jurisdicció. 

Com a conseqüència d’aquesta nova situació, emergiran en terres penedesenques els grans 
llinatges nobiliaris com els Castellví, els Mediona o els Santmartí, els quals després de 
patrimonialitzar els castells i els territoris jurisdiccionals, que el poder comtal els havia assignat, 
els convertiran en centre de control econòmic i social dels béns naturals i humans sobre els 
que exerciran la seva supremacia. 

                                                            
(*) Per a la redacció del present apartat, s’han utilitzat especialment les aportacions de Salvador Llorach, Alfred Mauri/Maria Soler i 
Àlex Vidal, les quals es detallen en les referències bibliogràfiques. 
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2.6.1.2. El castell de Subirats  
El castell de Subirats i l’església de Sant Pere de Subirats s’esmenten documentalment per 
primera vegada l’any 917 1, en un document de donació de terres al terme de Subirats feta pels 
germans Ermenard i Odolard a l’abat Donadeu de Sant Cugat. En el document, s’anomena als 
donants com a marquesos, és a dir, els encarregats de la defensa de la frontera o marca amb 
els sarraïns, residents al castell de Subirats, al territori de Barcelona situat a l’altra banda del riu 
Llobregat, prop del territori del Penedès. El fet es produeix en ocasió de la demanda de terres 
per a treballar feta pels monjos del monestir de Sant Cugat del Vallès de les aprisions que 
tenien els marquesos. 

Aquesta primera menció del castell de Subirats reflecteix la jerarquia de delegacions del 
moment històric. La debilitat del poder comtal que al segle IX va tenir com a conseqüència que 
el comte de Barcelona delegués les funcions organitzatives de la frontera del Penedès al 
vescomte de Barcelona, i aquest, a la vegada, optés per implantar un delegat en cada un dels 
castells establerts en el territori. Aquest delegat  –vicarius o veguer– era l’encarregat de dur a 
terme, en nom del comte, les competències públiques de l’ordre fiscal, militar o judicial que 
l’administració central era incapaç d’exercir. 

A l’entorn de l’any 917, Subirats era el principal enclavament defensiu de la frontera del 
Penedès, i pel fet de ser el castell més avançat de tots els que estaven en mans cristianes, i 
que gaudia d’un emplaçament privilegiat, es convertia en l’eix vertebrador de la salvaguarda de 
la frontera. Des de Subirats, el vescomte de Barcelona i els seus fills planejaven les directrius 
de l’organització estratègica del territori de la marca per a garantir la impunitat dels dominis 
comtals establerts sota la seva protecció. La supremacia del castell de Subirats es va 
perllongar fins a meitat del segle X fins al moment en què un cop recuperat i fortificat el castell 
d’Olèrdola, situat en una posició més avançada, aquest va reemplaçar la rellevància estratègica 
de Subirats.  

L’any 985, al-Mansur, en la ràtzia sarraïna més sagnant que va patir el Penedès, va assaltar, 
saquejar i destruir Barcelona i, pel camí, el castell de Subirats i la resta de castells que es 
trobaven al seu pas, ocasionant molts morts i danys materials i fent nombrosos captius.  

A la darreria del segle X, sobretot després de la invasió d’al-Mansur, es té constància 
documental de vendes, permutes i cessions de terres en el territori del castell de Subirats, 
especialment fetes al monestir de Sant Cugat del Vallès 2. El senyoriu del castell continuava  en 
poder de la família vescomtal representada per Geribert de Barcelona i la seva esposa 
Ermengarda, filla del comte Borrell II. En el seu testament, Ermengarda fa hereu de tots els 
seus béns, entre ells el castell de Subirats, al seu fill, el famós Mir Geribert 3, el qual es va 
autoproclamar Princep d’Olèrdola (1036) i encapçalà la revolta d’una part de la noblesa 
catalana –els Cervelló, els Mediona, els Santmartí, entre altres– contra el comte de Barcelona 
Ramon Berenguer I, en no acceptar el règim de franqueses, que aquests havien concedit als 
pagesos. 

Al testament de Mir Geribert, (1060), el castell de Subirats i altres castells van passar a la seva 
esposa Guisla i després de la seva mort al seu fill Arnau Mir 4, que rebia el sobrenom de Sant 
Martí, el qual va llegar el castell al seu fill Jordà de Sant Martí. En aquest moment, els 
testimonis documentals permeten perfilar l’existència d’una doble jerarquia de dominació del 
castell de Subirats. D’una banda, els senyors feudals, que pertanyien al llinatge dels Santmartí, 
descendents d’Arnau Mir i senyors d’altres castells de la comarca, els quals ostentaven plena 
jurisdicció civil i judicial. De l’altra, per sota d’ells, i delegats del poder feudal, trobem la línia, 

                                                            
1 Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Doc. 9  
2 Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Docs. 41, 65, 112, 173, 181, 232, 278, 292, 342, 539, 549, 563, 620. LFM, doc.324 
3 Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, Lib. Ant. IV, doc. 375, fol. 159-160 
4 Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, Lib. Ant. IV, doc. 379, fol. 161-162 v. 

també hereditària, dels castlans encarregats del funcionament directe de les propietats dels 
Santmartí al territori de Subirats. Aquest és el cas d’Alemany de Subirats (1132) 5 i de Ramon 
de Subirats (1167) 6 i Pere de Subirats (1189) 7, ambdós  feudataris de Guillem de Santmartí. 

A la darreria del segle XII (1189) 8, el senyor del castell de Subirats, Guillem de Santmartí, llega 
en testament al seu fill Ferrer de Santmartí, el patrimoni del qual va heretar el seu fill Hug de 
Santmartí mort després de 1262, passant els seus béns a la seva germana Alamanda de 
Santmartí, casada amb Guillem d’Entença, el qual va morir vers 1257. Amb Alamanda, 
desapareix la branca directa dels senyors de Subirats descendents de Geribert de Barcelona i 
Ermengarda, filla del comte Borrell II, perquè a partir d’aquest moment el patrimoni va passar a 
mans del cunyat d’Alamanda 9, Berenguer V d’Endença, casat amb Galbors de Moncada i  mort 
al voltant de l’any 1300. El seu fill, Berenguer d’Endença i de Moncada, mort el 1307, senyor 
d’Anatòlia i megaduc de Romania, va ser el darrer senyor de Subirats per la línia familiar dels 
Santmartí. 

Durant el primer terç del segle XIV, sense que es coneguin les causes, el castell de Subirats 
pertanyia a Berenguer de Vilaregut10, al qual el rei Pere el Ceremoniós va confiscar els béns, 
per considerar que havia conspirat en contra seu. Aquest fet va comportar que l’any 1334 el rei 
Pere incorporés el castell de Subirats a la corona, prometent al seus súbdits que mai els 
traspassaria del domini reial 11. Malgrat la promesa, el rei, pressionat per la penúria econòmica, 
no va dubtar en tornar a vendre el castell de Subirats al poder feudal, el qual en un període de 
temps molt curt passà per diverses mans fins que va ser adquirit pel llinatge dels Cervelló. 

A mitjan segle XIV (1352) el castell de Subirats va ser venut al militar Ramon de Riussec 12, 
senyor de la baronia de Riba-roja i de Catadau i del castell de Vilamalur i conseller i majordom 
del rei Pere III, el qual el va regentar fins 1358 13, any que es va vendre a Pere de Montcada 14, 
fill d’Ot de Moncada i de Pinós, membre d’una de les famílies més rellevants del Principat. 
Entre 1365 i 1368, el castell de Subirats va estar sota el domini de Berenguer d’Abella 15, 
conseller i majordom del rei Pere, el qual va ser executat el 1387 acusat de fomentar les 
dissensions dins de la família reial. L’any 1368, el rei va atorgar a l’infant Martí –futur Martí 
l’Humà– entre altres pertinences, la vila de Piera i els castells de Subirats i de Sant Martí 
Sarroca, amb la condició que si arribava a ser rei tornessin al sobirà 16. 

A partir de 1377, any en què es va produir la venda dels drets jurisdiccionals sobre el castell de 
Subirats a Ramon Alamany de Cervelló 17, el castell va pertànyer als Cervelló. Va estar en 
possessió d’aquest rellevant llinatge al llarg de la primera meitat del segle XV fins a la guerra 
contra Joan II (1462-1472), en la qual el senyor de Subirats, llavors Guerau Alamany de 

                                                            
5 Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Doc. 920 
6 Llibre Blanc de Santes Creus, doc. 133 
7 Llibre Blanc de Santes Creus, doc. 325 
8 Llibre Blanc de Santes Creus, doc. 325 
9 DSMS, doc. 116 
10 Serra,J. (1930): Baronies de Pinós i Mataplana, I. Barcelona, p. 124 
11 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 876, p. 102 
12 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 992 
13 Pons i Guri, J. Ma. (1963-1964): “Un fogatgement desconegut de l’any 1358” Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras, 
XXX. Barcelona, p. 454 
14 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 994 
15 Iglésies Fort, J. (1962): El fogatge de 1365-1370. Barcelona. 
16 Dalmau, R. (ed) (1971): Els castells catalans. Vol III, p. 713. 
17 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 999, p. 19. 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 23 

Cervelló, partidari del príncep de Viana, va ser fet presoner a Vilafranca del Penedès, s’arruïnà 
per efectes de la guerra i se li van confiscar tots els seus béns. Com a conseqüència d’aquests 
esdeveniments, l’any 1474 el castell de Subirats va ser atorgat a Roderic de Perea 18, militar 
addicte a la causa del rei Joan II. 

Passats dinou anys, l’any 1493, i després d’haver dictat dues sentències de protecció als 
homes del castell de Subirats, amb els seus masos i heretats 19, el rei Ferran II d’Aragó –Ferran 
el Catòlic– va aprovar un nou privilegi  d’incorporació de la universitat de Subirats a la corona i 
al comtat de Barcelona, per a ell i els seus successors, un cop la jurisdicció hagués fet el 
pagament de 30.000 sous 20. Malgrat les promeses del monarca i les peticions dels seus 
súbdits, el privilegi de reintegració a la corona va durar ben poc. L’any 1498, el militar i Mestre 
Racional de Catalunya, Miquel Joan de Gralla apareix documentat com a senyor del castell i 
terme de Subirats. El 1513 el rei Ferran II d’Aragó va vendre al militar, tant les prestacions 
feudals –censos, tasques, greuges, quèsties, terços, foriscapis, drets emfitèutics, servituds 
reials, etc.– com els drets patrimonials establerts sobre aigües, molins, pastures, boscos, terres 
i altres possessions del castell i terme de la universitat de Subirats 21. Uns anys després, el 
1521, l’obtenció d’aquests drets culminaria amb la transmissió a Miquel Joan de Gralla, per part 
de Carles I, del dret de senyoria de la jurisdicció civil i criminal del castell i terme de Subirats, 
pel preu de 1795 lliures 22. Novament, Subirats tornava a estar sota el domini d’un senyor 
feudal. En un document del mateix any 1521, consta que el castell va ser reconstruït 23. 

La relació de la família Gralla amb els seus súbdits va estar marcada, des dels inicis, per 
desavinences. La població de Subirats, descontenta amb el tracte que rebia del senyor, va 
sol·licitar, mitjançant un plet, la definitiva reincorporació a la corona, la qual cosa va ser tinguda 
en compte, i a través de la Real Sentencia de la Audiencia Antiqua, d’octubre de 1568, en la 
qual es condemna al llinatge dels Gralla a retornar a la corona, la casa, castell, terme i 
jurisdicció de Subirats, amb reserva de la casa –actualment Torre-ramona– i del dret de 
castlania 24. L’any 1599, el rei Felip II va confirmar, a Barcelona, tots els privilegis i els capítols 
de bon govern de què gaudia la universitat del terme i castell de Subirats 25. 

El llinatge dels Gralla s’emparentà, a mitjan segle XVI, amb els Moncada a través del matrimoni 
de Lucrecia de Gralla –neta de Miquel Joan de Gralla– amb Francesc de Moncada i Cardona, 
el fill dels quals, Gastó de Moncada i Gralla i marquès d’Aitona, va vendre, l’any 1611, el palau i 
castell, així com les seves dependències a Subirats, a Josep de Milsocós 26, els quals van 
passar al seu fill Josep i després a la seva germana Agnès, casada l’any 1619 amb Josep de 
Ramon. A la família Ramon es deu el nom que va adoptar, més tard, la casa-palau dels Gralla: 
Torre-ramona. 

Amb l’esclat de la guerra del Segadors l’any 1640, Subirats va patir les seves conseqüències a 
causa del continu pas de tropes i dels danys que aquestes provocaven en bens i persones. 
Pedro Fajardo, marquès de los Vélez, va ocupar Vilafranca del Penedès l’any 1641 i 
posteriorment Sant Sadurní d’Anoia, ordenant la destrucció del castell de Subirats. A partir 
d’aquest moment, el conjunt del castell va patir un implacable procés d’abandonament i forta 

                                                            
18 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 3464, p. 60. 
19 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Regs. 3804 i 3631. 
20 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Regs. 3551 (DIVE 7- Ferdin II) pp. 225 v a 230 v. 
21 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 3660. 
22 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 3886, pp.19 i 54. 
23 Dalmau, R. (ed) (1971): Els castells catalans. Vol III, p. 714-715. 
24  Arxiu particular de can Mata del Racó. 
25 Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria. Reg. 4886, p.15 i Reg. 4882, p. 14. 
26 Dalmau, R. (ed) (1971): Els castells catalans. Vol III, p. 716. 

degradació i va estar sotmès a l’espoliació de material petri, el qual en part va ser utilitzat en les 
reformes de l’església de Sant Pere.  

L’any 1655 la Casa del Comú, situada des dels seus orígens al recinte del castell de Subirats, 
s’implanta a la parròquia de Sant Sadurní 27, on al segle XVII s’havia format el nucli de població 
més important de la universitat de Subirats. Una reial sentència de 1699 declara que no hi 
havia més delmador universal de la universitat de Subirats i les seves parròquies que la corona, 
tot i que algun historiador apunta que els descendents de Josep Milsocós –els Ramon– estan 
documentats com a castlans de Subirats fins l’any 1871. 

A mitjan segle XIX, el militar Pascual Madoz, en el seu Diccionario Histórico y Geográfico de 
España (1849), anota l’existència d’un castell molt enderrocat al terme de Subirats. 

 

2.6.1.3. L’antiga església parroquial de Sant Pere i les edificacions complementàries 
L’antiga església parroquial de Sant Pere de Subirats s’esmenta documentalment per primera 
vegada l’any 917 28, en un document –del que s’ha fet referència anteriorment– en el qual 
també s’esmenta el castell. Pel fet que el document es produeix en ocasió de la demanda de 
terres per a treballar feta pels monjos de Sant Cugat i que aquestes s’ha de suposar que 
deurien estar en un lloc planer, hi ha alguns historiadors que consideren que la referència a 
l’església de Sant Pere no es correspon a Sant Pere de Subirats, sinó a Sant Pere de Lavern. 
Aquesta interpretació retarda la primera cita documental de l’església a l’any 1030 29, en el 
testament d’Ermengarda, vídua de Geribert de Barcelona i filla del comte Borrell II, en el qual 
entre les moltes deixes que fa, hi ha un llegat de béns per a Sant Pere de Subirats perquè 
s’acabi la capçalera de l’església. 

Al llarg del segle XII, l’església s’esmenta en diferents documents, en un dels quals, de l’any 
1158, s’identifica la primera referència de l’església com a  parròquia 30. A partir del segle XIV, 
l’església de Sant Pere de Subirats s’esmenta amb molta freqüència, sobretot a causa de les 
visites pastorals. En la visita de l’any 1414 es fa menció,  per primera vegada, dels altars de la 
Mare de Déu i de Sant Salvador, a més de l’altar major dedicat a Sant Pere i el bisbe ordena 
l’arranjament de la cisterna de la rectoria.  

A la darreria del primer quart del segle XV, l’església presentava un lamentable estat de 
conservació. En la visita pastoral de l’any 1425, el bisbe, a causa de l’entrada d’aigua de pluja 
per la teulada, ordena la seva reparació, la qual cosa no es deuria  realitzar, perquè en la visita 
de 1443 el bisbe repeteix el mateix manament, disposant que es reparin els graons de l’altar i 
tota l’església. En la mateixa visita pastoral, també hi ha constància del mal estat de 
conservació de la rectoria, on es precisen reparacions urgents, sobretot a la cuina, finestres, 
cambres i sostres, així com també al menjador, cisterna i colomar. 

Per manament episcopal realitzat en la visita pastoral de l’any 1594 31, es va construir un 
campanar d’espadanya, possiblement sobre un de més antic, del qual es conserven els tres 
pilars de pedra del basament, que algun autor data del segle XIII. L’altar del Roser es va 
aixecar a l’entorn de 1635, segons consta en la visita pastoral d’aquest any 32, i l’any 1683 el 
vicari general va donar llicència al rector Antoni Gual per a beneir les capelles del Roser i del 
Sant Crist. 

                                                            
27 Arxiu particular de can Mata del Racó. 
28 Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Doc. 1  
29 Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, Lib. Ant. IV, doc. 375, fol. 159-160 
30 Cartulari de Sant Cugat del Vallès. Doc. 1018 
31 Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals. T. 51, F. 41, any 1594 
32 Arxiu Diocesà de Barcelona, Visites Pastorals. T. 71, F. 198, any 1635 
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Abans de les obres dels anys setanta del segle XX, l’església  tenia adossats, pel costat nord-
est de l’absis, el cambril de la Mare de Déu de la Font Santa –el qual s’esmenta per primera 
vegada en la visita pastoral de 1866–  pel costat sud-est d’aquest, la sagristia, i pel costat nord 
de la nau, les capelles del Roser i del Sant Crist. A un nivell inferior de l’església i a oest i a 
nord-oest d’aquesta, s’aixecaven la rectoria, cal Campaner, la cisterna i diverses dependències 
en ruïna. 

L’església va se objecte d’ampliacions i modificacions a partir del segle XVII, la darrera de les 
quals –abans de les intervencions del segle XX– va ser el portal que s’obria a migdia format per 
un arc escarser a l’exterior i per un arc de mig punt a l’interior, el qual portava gravada la data 
de 1807. 

L’any 1930, el rector de la parròquia de Sant Pere de Subirats hagué d’abandonar la rectoria a 
causa del seu mal estat i traslladar-se a una casa propera a la capella de Sant Joan Sesrovires, 
sufragània de Sant Pere, al barri de Torre-ramona. Sis anys després, en la revolta de 1936, 
l’església va ser cremada i saquejada, empitjorant greument la seva conservació. 

 

2.6.2. EVOLUCIÓ HISTORICOCONSTRUCTIVA  
L’evolució historicoconstructiva del conjunt monumental del castell de Subirats té com a base 
de suport els pocs treballs de recerca històrica i documental i les poques excavacions 
arqueològiques realitzades. Dins d’aquests, cal especialment esmentar el capítol “Secuencia 
histórica de las edificaciones” contingut en el treball “El castillo de Subirats” (Alfred Mauri i 
Maria Soler, 1999) i “El castell de Subirats (Subirats, Alt Penedès): un conjunt defensiu fronterer 
al segle X” (Àlex Vidal Sánchez, 2006), així com les memòries de les dues intervencions 
arqueològiques realitzades per Tríade els anys 2003 i 2012. 

En base a aquestes aportacions, s’ha confeccionat una proposta d’evolució 
historicoconstructiva dels edificis que conformen el conjunt monumental del castell de Subirats, 
la qual caldrà contrastar i matisar en les futures recerques que tindran lloc com a conseqüència 
del desenvolupament del Pla Director. 

 

2.6.2.1 Els orígens  
Les dades històriques i arqueològiques de què es disposa indiquen clarament que els entorns 
del castell de Subirats han tingut una continuïtat de població al menys des del final del Neolític. 
En aquest sentit, són destacables les puntes i raspadors de sílex, destrals, ganivets, restes de 
ceràmica feta a mà, majoritàriament llisa, restes òssies, etc. que s’han trobat a la cova 
Miserachs, situada vessant sud-oest de la muntanya de can Mata del Racó, prop de la masia 
del mateix nom; a les balmes de la Bardera, situades a uns 300 m al nord/nord-est d’aquesta 
masia i a les coves de can Ros, situades a mitja vessant de llevant per damunt del Torrent del 
Gavatx o de can Ros, a uns 450 m al sud/sud-est de la masia del mateix nom. 

Igualment, molt a prop del castell de Subirats es troba el poblament ibèric més rellevant del 
municipi: el poblat del pujol d’en Figueres, conegut també com del puig del Cocodril, el qual 
està situat a la part nord del cim del turó envoltat pels torrents del Salt del Llop a l'est i de Font 
Santa a l'oest, i gairebé a la mateixa alçada del castell. El jaciment presenta un conjunt 
d’estructures consistents en acumulacions de blocs de pedra que conformen una àmplia línia 
que envolta el cim del turó, la funció de la qual és desconeguda (alguns autors li atorguen el 
caràcter de muralla); més de sis construccions circulars, al voltant d’un espai central sense 
estructures, a les quals se‘ls pot atribuir una funció d’hàbitat a l’entorn d’una àrea distribuïdora 
de l’assentament, i diverses construccions rectangulars amb murs de pedra seca. 

En altres paratges del municipi també s’han trobat jaciments menys destacats del període 
ibèric, algun dels quals són propers al castell de Subirats. Aquest és el cas del jaciment de la 
Vinya de Dalt a Torre-ramona, desaparegut  arran de l'afectació que les obres de construcció 
de l'autopista AP-7, durant els anys 70 del segle XX, van ocasionar als terrenys adjacents; del 

jaciment del Pago, igualment arrasat sota un camp de conreu de vinya i presseguer a 150 m al 
nord-oest del nucli del Pago; i del jaciment de can Rossell, al costat d'una bòbila abandonada. 

De l’època romana, a Subirats s’han trobat restes a can Vermell, can Rossell, ca l’Artigas i can 
Ribes. Les troballes més rellevants, però, són les de l’assentament romà de can Bas, proper al 
pas de la Via Augusta, on concretament a la partida de la Campana van aparèixer, entre 
d’altres, restes de teules, àmfores, dòliums, fragments lapidaris llisos amb les inicials mutilades, 
una copa de cristall incomplerta, molins rotatoris, així com un peu de marbre en forma de lleona 
el qual formava part d’una taula. 

En les obres dels anys setanta del segle XX realitzades a la rectoria de Sant Pere de Subirats, 
es va descobrir un sarcòfag que possiblement va ser un mil·liari de la Via Augusta buidat, 
troballa que va refermar la creença, no demostrada, que el castell de Subirats va ser fundat 
pels romans. En les poques intervencions arqueològiques dutes a terme (anys 2003 i 2012), no 
es va poder recuperar cap material que pugui associar-se a aquest període ni tampoc a la 
cultura ibèrica. 

A la darreria del segle IX, el territori comprès entre el Llobregat i el castell d’Olèrdola ja deuria 
tenir població assentada encara que molt reduïda i en nuclis estratègics, un dels quals era 
Subirats. L’any 917 s’esmenta documentalment per primera vegada el castell de Subirats, per 
la qual cosa, i en absència d’altres referències històriques, documentals i arqueològiques, els 
estudiosos daten  de principi del segle X la formació de les estructures més antigues del castell 
de Subirats. 

Per tal d’establir la seqüència històrica de les edificacions dins del conjunt monumental, s’han 
diferenciat quatre sectors, els quals s’identifiquen en el plànol que s’adjunta amb les lletres A, 
B, C i D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sectors 
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2.6.2.2 Sector A. El nucli sobirà 
Els orígens del castell responen a finalitats estratègiques de defensa, ocupant un emplaçament 
adequat que permetés visualitzar i controlar la meitat nord del territori que el circumda. El sector 
A, denominat nucli sobirà, està situat a ponent i és la part del recinte militar que conserva els 
vestigis de més alçada. Es compon de diferents construccions adossades entre elles –la 
majoria objecte de la intervenció arquitectònica de principi del segle XXI– les quals ocupen un 
turó de base rocosa retocat pels seus costats amb la finalitat de donar-li més verticalitat i així 
dificultar la seva accessibilitat. 

Els estudis històrics de referència aporten la teoria que les estructures més antigues del castell 
estan situades en aquest sector i es corresponen a una torre de planta rectangular situada al 
centre i als vestigis d’un mur de recorregut perimetral per la roca sobre la qual s’aixeca aquesta 
part de la fortificació, visible pels costats est i sud, tal i com s’identifica en la figura 6 que 
s’adjunta. L’escassetat, però, de materials ceràmics i fragments essencials per a la seva 
datació recuperats en les excavacions arqueològiques fan molt difícil situar cronològicament la 
construcció. 

L’esmentada torre es compon de dos recintes identificats amb les lletres a i b, els quals ocupen 
exteriorment un espai unitari d’uns 6,40 m de llargada per uns 5,40 m d’amplada, delimitat per 
murs que descansen sobre la roca i tanquen l’espai, a excepció del costat oriental del recinte a, 
que resta obert sense tancament. Malgrat l’absència de documentació arqueològica d’aquest 
mur occidental, l’espai s’ha d’entendre com un recinte tancat en el qual, pels forats d’embigar 
documentats a diferents alçades del parament i per la diferenciació constructiva dels cossos del 
parament intern, sembla clar que s’aixecaven dos pisos. Destacable és també l’absència 
d’accés als recintes a i b que conformen la torre de planta rectangular, la qual cosa podria 
indicar que l’entrada es localitzava a un nivell superior, fet probable si tenim en consideració el 
caràcter defensiu del castell. Els vestigis d’aquesta torre primigènia es situen a principi del 
segle X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Nucli sobirà. 1ª Fase    Figura 7. Nucli sobirà. 2ª Fase 

 
El treball històric de Mauri i Soler (1999) apuntava també l’existència d’un fossat defensiu 
perpendicular a la cresta del turó, el qual separa els sectors A i B, al qual se li atribuïa la 
 

 
mateixa cronologia de la torre primigènia. Aquesta hipòtesi va ser objecte de comprovació en la 
intervenció arqueològica de 2012 obtenint com a resultat que la roca mare no està alterada 
entròpicament, només baixa dos metres des de l’aflorament est i es demostra que no existia el 
suposat fossat defensiu. 

La segona construcció de la seqüència històrica correspon a la torre de l’homenatge, que 
dibuixa una silueta imponent des de qualsevol punt de la seva àrea d’influència visual i 
compleix una funció estrictament defensiva. Fonamentada sobre la roca, la seva alçada per la 
cara nord arriba aproximadament a 19,50 m, observant-se les restes d’almenys tres embigats 
que responien a l’existència de diversos nivells en el seu interior. L’estructura de la torre –
consolidada en la intervenció del segle XXI– presenta per la part exterior una planta arquejada 
asimètrica, perfil que es reprodueix a l’interior, si exceptuem l’augment de l’espessor del mur 
pel costat est, de fins a 1,40 m –on es documenten algunes finestres d’espitllera– mentre que al 
pany oposat és de 0,80 m. Es desconeix com es tancava la torre per la seva cara sud, si bé, 
almenys, en els nivells inferiors, s’adossava a la torre de planta rectangular primigènia i al mur 
del costat de llevant, el qual a partir d’un punt, on s’obre un curt passadís de perfil triangular, 
segueix en direcció sud-oest per girar més endavant envoltant la torre rectangular i la cisterna 
en la direcció de ponent. La torre de l’homenatge pot situar-se cronològicament, a molt tardar, a 
principi del segle XI. 

Amb la construcció del primer i segon murs perimetrals, es formen els recintes identificats amb 
les lletres d, e i f. El recinte d és un espai tancat i allargat, situat a l’est del recinte b, el qual 
interiorment presenta uns 7 m de llargada i uns 2 m d’amplada. En els treballs arqueològics 
realitzats es va buidar el recinte de materials d’enderroc, es va delimitar pel costat sud amb 
l’aparició del mur de tancament, a més de documentar l’alçada conservada dels murs i el seu 
recolzament sobre la roca. No es va observar tampoc l’existència de cap accés. 

A l’extrem est del sector A, es localitza el recinte e, un espai rectangular allargat, l’interior del 
qual amida aproximadament, 6 m de llargada i 3 m d’amplada. En aquest recinte, es va poder 
documentar un tram important de muralla que tanca el conjunt, consistent en un mur d’uns 1,20 
m d’amplada el qual, de nord a sud, perd elevació i regularitat. En la intervenció arqueològica 
de l’any 2004, es van localitzar retalls fets sobre el parament dels murs que, per la seva 
disposició, poden respondre a la instal·lació de bastides o algun sistema d’accés adossat als 
murs per entrar al recinte, així com també un retall a la part alta del mur de tancament nord, 
suprimida en un moment indeterminat. Es desconeix la funcionalitat d’aquest recinte que, en 
essència, deuria ser de caràcter defensiu, complementada amb la d‘emmagatzematge i 
abastiment de la guarnició del castell o fins i tot amb la d’habitatge esporàdic que algun dels 
autors li atribueixen.  

El sector A s’allarga al sud, entre la muralla i el pendent natural, per un costat, i el mur que va 
paral·lel a la paret de la cisterna (recinte g) per la banda oposada, conformant el recinte f, d’uns 
2,50 m d’amplada i fins al moment d’aproximadament 12 m de llargada. Els treballs 
arqueològics de 2004 van descobrir la totalitat del mur, d’uns 0,90 m de gruix, paral·lel a la 
paret de la cisterna, el recolzament dels murs sobre la roca mare, i van deixar a la vista les 
restes d’un petit tram de paviment entre els murs. El recinte f podria correspondre a una àrea 
de circulació intramurs que possiblement envolta tot el sector sud del nucli del castell.  

En la figura 7 que s’adjunta, s’identifiquen les construccions de la segona fase en l’evolució 
historicoconstructiva del conjunt monumental del castell de Subirats. 

El treball històric de Mauri i Soler (1999) presenta la hipòtesi que el mur perimetral, 
corresponent a la primera fase identificada, apareix arrasat, circumstància que no es pot situar 
cronològicament, però que segons els autors podria ser anterior a la construcció de la torre de 
l’homenatge. Posteriorment a aquesta destrucció i a la construcció de la torre, es van aixecar 
noves estructures, assenyalades en la figura 8 que s’adjunta i que es corresponen a la tercera 
fase en l’evolució històrico-constructiva del conjunt. 
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Figura 8. Nucli sobirà. 3ª Fase    Figura 9. Nucli sobirà. 4ª Fase 

 
Les darreres construccions identificades en el sector A, segons el treball històric de referència, 
són, d’una banda, la cisterna de planta trapezoïdal (recinte g) que exteriorment té de mitjana 
una llargada de 6,30 m i una amplada de 4,50 m, encaixada entre el segon mur perimetral que 
tanca pel costat de migdia, i el mur de la cara sud de la torre de planta rectangular primigènia; 
de l’altra, l’anomenada antiga cisterna o presó (recinte h) estructura, adossada a la roca, 
coberta amb volta apuntada, situada a la vessant nord de la torre de l’homenatge. En contacte 
amb l’estructura de l’antiga cisterna, els treballs arqueològics realitzats l’any 2012 van descobrir 
l’existència d’un mur en angle recte, l’eix més llarg del qual està alineat amb el mur nord-oest, 
amb carreus parcialment visibles, el qual arrenca darrera el mur oest de l’antiga cisterna, i 
forma part d’una sèrie d’estructures del vessant nord-oest del castell. Cronològicament, aquesta 
darrera estructura descoberta és anterior a l’antiga cisterna. 

En la figura 9 que s’adjunta, s’assenyalen les construccions corresponents a la quarta fase en 
l’evolució històrico-constructiva del conjunt. 

A grans trets, en absència de treballs històrics i arqueològics més precisos dels que s’ha fet 
referència, al sector A es poden identificar les següents fases d’evolució historicoconstructiva: 

 Fase 1: Construcció de la torre de planta rectangular i del primer mur perimetral o 
muralla (Plànol 103) 

 
 Fase 2: Construcció de la torre de l’homenatge i del segon mur perimetral. (Plànol 

104) 
 
 Fase 3: Construcció de noves estructures entre les dues torres i sobre part del  

primer mur perimetral o muralla. (Plànol 105)  
 
 Fase 4: Construcció de les cisternes adossades a la cara sud de la torre rectangular 

i al nord de la torre de l’homenatge i del mur en angle recte al peu nord 
d’aquesta. (Plànol 106) 

 

 

2.6.2.3 Sector B. Des del nucli sobirà al fossat de llevant 
Identifiquem com a sector B l’espai que s’estén des del nucli sobirà a ponent, fins al fossat i la 
muralla de llevant, excloent l’àrea del Baluard, identificada com a sector C. 

Aquest és un sector on pràcticament no s’han fet excavacions arqueològiques a excepció de la 
cala que es va realitzar en la intervenció de 2012. La presència de vegetació i terres 
acumulades no permet identificar amb precisió els vestigis existents, tot i que s’endevinen 
traces de possibles retalls a la roca amb la finalitat d’encaixar construccions de les quals ara no 
hi ha altres indicis. 

L’extrem de llevant del castell està tancat per una muralla continua, d’aproximadament 34 m de 
llargada, el perfil de la qual segueix el pendent del terreny en direcció nord i sud. En el punt 
més elevat d’intersecció de les dues vessants, en una posició sensiblement central, s’aixeca 
una torre de planta semicircular, i en cada un dels extrems nord i sud de la muralla, una torre 
de planta quadrangular. Les tres torres –obertes per la cara interior del recinte– i el parament 
de la muralla presenten finestres d’espitllera. El conjunt defensiu per aquesta cara de llevant 
està situat sobre un fossat artificial tallat a la roca que secciona perpendicularment en aquest 
punt la cresta sobre la qual s’assenta el castell. 

La muralla de llevant mostra diferents fases que posen de relleu la successió de construccions i 
desconstruccions. Així, en la base de la torre de planta semicircular es conserven restes del 
que sembla una primera línia de fortificació, la posició de les quals s’identifica en la figura 10. 
Sobre aquesta primera línia de fortificació, posteriorment, es van edificar la torre semicircular i 
els dos panys de muralla d’ambdós costats, identificats en la figura 11. Els dos panys de 
muralla continuen en direcció nord i sud fins acabar en els extrems amb dues torres de planta 
quadrangular, de base antiga, alterades per intervencions de reconstrucció modernes. Aquests 
elements s’identifiquen en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 10, 11 i 12. Des del nucli sobirà a la muralla de llevant. 1ª Fase, 2ª Fase i 3ª Fase 

 
En la intervenció arqueològica de l’any 2012, es va realitzar una cala a la intersecció de la 
muralla amb la torre de planta semicircular pel costat nord d’aquesta, identificant el nivell de 
circulació associat a la muralla, però sense trobar elements per a poder-la datar. Alguns 
historiadors, però, consideren que el conjunt de construccions del sector B por situar-se 
cronològicament com anteriors al segle XIII, incloent el fossat de l’extrem de llevant. Igualment, 
en la intervenció arqueològica esmentada, es va documentar fotogràficament l’estat inicial de 
l’estança de planta circular, coberta amb cúpula, situada a tocar de la torre sud de la muralla de 
llevant. Es va desestimar que l’ús d’aquesta construcció fos el de pou o de dipòsit d’aigua, 
considerant més aviat que es podria tractar d’un petit polvorí o magatzem d’armes construït 
posteriorment a la muralla. 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 27 

El sector B presenta també, pels seus costats nord i sud, dos murs sensiblement paral·lels, els 
quals s’identifiquen en la figura 13. Aquests murs, tot i que poden descansar sobre estructures 
de muralla anterior, són de factura moderna, construïts possiblement durant les intervencions 
arquitectòniques dels anys setanta i vuitanta de segle XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Des del nucli sobirà a la muralla de llevant. 4ª Fase 

 
2.6.2.4 Sector C. El baluard 
S’ha identificat com a sector C l’espai ocupat per a la construcció situada en una posició central 
i en el punt més elevat de l’àrea compresa entre el nucli sobirà i la muralla de llevant, 
identificada com a sector B. Aquesta construcció es coneix amb el nom de el baluard, 
possiblement perquè la seva disposició en planta i alçat recorda aquest tipus de fortificació. 
Consta de dues cares orientades respectivament a nord-est i sud-est, les quals convergeixen 
formant un angle sensiblement recte, i dos francs orientats a nord i sud. El vèrtex principal de la 
construcció està orientat a l’est, sobre l’eix horitzontal que coincideix amb la torre de planta 
semicircular de la muralla de llevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. El baluard 

De la fortificació, s’identifiquen clarament els seus dos paraments frontals, mentre que els dos 
francs, lleugerament tancats cap a l’interior, apareixen notablement devastats conforme ens 
desplacem cap a l’oest. La construcció presenta carreus de considerable dimensió i talla 
regular a les cantoneres  –travats amb morter de calç– amb les arestes visibles i conservades, 
mentre el pany del mur està format amb pedres de menor dimensió i forma irregular, 
disposades en filades. 

La part posterior del baluard, orientada a ponent, no conserva restes de parament, restant a la 
vista la massa compacta de pedra i morter que li fa de reblert. En el treball històric de Mauri i 
Soler (1999), s’indica que en les primeres cartografies del castell es representa un àmbit 
rectangular que dóna continuïtat a la construcció cap a l’oest, amb un entrant en l’angle nord-
oest, tot i que aquesta continuïtat no és visible. Aquest àmbit també consta en la cartografia de 
la intervenció arqueològica de l’any 2012. La identificació de la construcció del baluard i la 
situació d’aquests hipotètics vestigis es reflecteix en la figura 14. 

La construcció denominada el baluard es singularitza clarament en relació amb la resta del 
conjunt monumental. Alguns autors li han atribuït la possibilitat que es tractés d’una edificació 
anterior, possiblement romana, com succeeix en les fortificacions properes d’Olèrdola i 
Castellvell de Rosanes. El treball històric de referència desestima aquesta antiguitat, perquè si 
bé la qualitat del morter i alguns dels carreus de l’obra recorden construccions romanes, no així 
el pany de la muralla. Tanmateix no s’han trobat, fins a la data, altres indicis arqueològics en 
l’àrea ocupada pel castell que puguin atribuir-se al mon romà, ni tampoc les construccions 
medievals del nucli del castell (sector A) van ser construïts sobre aquesta base, tal i com 
succeeix en els dos exemples de fortificació esmentats. 

L’estructura del baluard, de la qual es desconeix la seva datació, es diferencia de les 
construccions medievals de la resta del conjunt. Dos documents de 1521 i 1568 registren la 
realització de treballs de reconstrucció del castell en aquesta època, així com el seu mal estat 
de conservació. En absència d’intervencions arqueològiques, els autors Mauri i Soler (1999) 
apunten la hipòtesi que la construcció del baluard es correspongui amb la que s’esmenta en el 
document de 1521. 

 

2.6.2.5 Sector D. L’antiga església parroquial de Sant Pere i les edificacions 
complementàries 

L’església 

El sector D està situat a ponent del nucli sobirà del castell (sector A), en diferents plataformes 
implantades a nivells per sota d’aquest. El sector conforma un conjunt d’edificacions religioses i 
civils, la més rellevant de les quals és l’església de Sant Pere assentada aproximadament a 
12,50 m per sota de la torre de l’homenatge del castell. 

L’església és d’una sola nau de planta rectangular coberta amb volta de canó apuntat, 
reforçada per dos arcs torals igualment apuntats, que arrenquen de pilastres adossades als 
murs. La nau és suportada per arcs formers amb un perfil semicircular, excepte els dos més 
occidentals, de perfil apuntat. La capçalera, situada a l’est, presenta un absis semicircular 
irregular, en part excavat a la roca, que aprofita parcialment un absis més petit, corresponent al 
temple primigeni. La projecció exterior del cos de l’absis té una forma sensiblement rectangular. 
La coberta és de dues vessants amb el carener perpendicular a la capçalera, i el campanar és 
d’espadanya de dos ulls, del qual, després de la intervenció dels anys setanta del segle XX, 
només es conserven els tres pilars de pedra, possiblement del basament primitiu. 

L’antiga església de Sant Pere de Subirats, els orígens de la qual són possiblement 
preromànics, tot i haver estat molt modificada al llarg dels segles, manté una nau romànica de 
transició (s. XI-XII), (figura 15) de la qual es coneix que al primer terç del segle XI encara no 
estava acabada la capçalera. Al llarg del segle XII, la presència documental de l’església és 
constant i a meitat d’aquest període s’identifica la primera referència com a parròquia. Algun 
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autor data del segle XIII el primer campanar d’espadanya (figura 16), la base del qual va ser 
una espadanya d’època posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Església de Sant Pere 1ª Fase  Figura 16. Església de Sant Pere 2ª Fase 

 
Durant la primera meitat del segle XV, es té notícia del mal estat de conservació en què es 
trobava l’església, especialment la seva coberta, la qual deuria ser reparada durant la segona 
meitat del segle. Algun autor apunta la possibilitat que en aquesta època es construí la volta 
apuntada. A la darreria del segle XVI o a principi del XVII, es va aixecar el campanar 
d’espadanya, per manament episcopal 33, suposadament sobre la base del campanar primigeni, 
que s’ha esmentat anteriorment, el qual estava compost de quatre ulls superposats dos a dos, i 
que es va mantenir dempeus fins al seu enderroc fet en la intervenció dels anys setanta del 
segle XX. 

Igualment, a l’entorn del primer terç del segle XVII, es van aixecar les capelles del Roser i del 
Sant Crist, les quals van ser beneïdes l’any 1683. Les capelles descansen sobre l’estructura 
d’una volta de canó accessible des de la rectoria i presenten interiorment voltes d’aresta amb 
decoració barroca. Damunt de la capella del Roser, s’aixecava un segon campanar 
d’espadanya de dos ulls –del qual només se’n té referències fotogràfiques– el qual també va 
ser enderrocat en les esmentades obres del segle XX 34 (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Església de Sant Pere 3ª Fase  Figura 18. Església de Sant Pere 4ª Fase 

                                                            
33 Arxiu Episcopal, Visites Pastorals. T. 51, F. 41, any 1594 
34  Arribats a aquest punt, cal obrir un parèntesi amb el dubte que es presenta en relació amb la datació i factura dels dos 
campanars que s’han esmentat. El mandat episcopal de construir un campanar, contingut en la visita pastoral de 1594, bé es 
podria referir a l’espadanya de la capella del Roser en lloc del campanar principal, al qual, per aquesta referència documental, se li 
atribueix la data del segle XVII. La conseqüència d’aquesta interpretació hauria pogut ser l’enderroc de la construcció primigènia 
(refeta el s. XVIII), que es va fer per considerar que suposadament transmetia  un excés de càrregues a la nau i perquè la seva 
factura no era l‘originària. 

 
Més endavant, les reformes i ampliacions de l’església van continuar i possiblement al llarg del 
segle XVIII es van construir, a la cara de llevant de l’absis, la sagristia i al costat nord, una 
capella contigua a la del Roser (figura 18), construccions igualment enderrocades. Durant el 
segle XIX, es van fer diferents reformes, una de les quals va ser el portal que s’obria a migdia, 
documentat el 1807. També es va aixecar el cambril de la Mare de Déu de la Font Santa, 
esmentat per primera vegada el 1866, situat a la cara nord de l’absis, i el cos que servia 
d’aixopluc del campaner els dies de pluja, el qual estava adossat a la base del campanar 
d’espadanya per damunt de la capella lateral de migdia (figura 19). Ambdues construccions, 
igual com les anteriors, van ser enderrocades als anys setanta del segle XX. 

Les reformes i enderrocs esmentats conformen l’arquitectura de l’antiga església de Sant Pere 
de Subirats que ens ha arribat, present a partir de les intervencions fetes pel Servei de 
Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona als anys 
setanta del segle XX. (figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Església de Sant Pere 5ª Fase  Figura 20. Església de Sant Pere 6ª Fase 

 

La rectoria i les altres edificacions complementàries 
A un nivell inferior al de l’església, s’ha bastit al llarg dels anys, un conjunt d’edificacions 
complementàries, la més rellevant de les quals és l’antiga rectoria de la parròquia. L’edifici 
primigeni de la rectoria es va implantar, a ponent de l’església, en una plataforma situada 
aproximadament a 5,30 m per sota d’aquesta. Es va bastir a partir d’una estructura en planta 
baixa que en part limita amb la penya, formada per murs i tres arcades, els quals pràcticament 
són els únics elements que es conserven. En aquesta planta es té notícia que s’hi ubicaven, 
entre altres dependències: els cubs, un forn, un molí d’oli –la pedra del qual es va reutilitzar 
com a altar de l’església– i la cisterna; mentre que a la planta superior s’hi distribuïa l’habitatge 
del rector. 

Al nord de la rectoria es va aixecar Cal Campaner, edificació que, igual com la resta d’edificis 
complementaris del sector, es va reformar en la intervenció dels anys setanta i vuitanta del 
segle XX, la qual va donar lloc al nou fossar –construït al sud-est de l’església, en el mateix 
emplaçament del cementiri vell, a un nivell inferior– i les construccions que actualment 
conformen el costat nord del conjunt entre les quals, el cos amb cel·les a la planta baixa i el 
menjador a la planta superior. 

Els estudis històrics sobre la rectoria i les altres edificacions complementàries són inexistents. 
Es desconeix, per tant, l’època de construcció de la rectoria, tot i que en alguns documents dels 
anys 1313 i 1341, els parroquians manifesten que el rector no resideix a la parròquia com 
correspondria. Anys més tard, trobem a l’arxiu episcopal algunes referències documentals que 
apunten la possibilitat que la construcció fos aixecada a la darreria del segle XIV. Així, en la 
visita pastoral de 1378 es posa de manifest que el rector viu amb una dona, i el bisbe li imposa 
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diferents penitències i obligacions sota pena, entre d’altres, de perdre per sempre la rectoria 35. 
En les visites pastorals de 1414 i de 1443 també es troben referències a la residència del 
rector. En la primera, el bisbe ordena la reparació de la cisterna de la rectoria i en la segona, 
reparacions urgents sobretot a la cuina, les finestres, les cambres i els sostres, així com també 
al menjador, la cisterna i el colomar 36. (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Rectoria i altres construccions complementàries. 1ª Fase 

 
A principi del segle XVI, novament, el bisbe ordena la reparació del sostre de la rectoria (1504), 
circumstància que no es va produir perquè l’any 1509 es retiren els beneficis parroquials al 
rector mentre no es facin les obres. Aquest mateix any s’esmenta per primera vegada un 
campanar amb dues campanes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Rectoria i altres construccions complementàries. 2ª Fase 
 

                                                            
35 Arxiu Episcopal, Visites Pastorals. T. 7, F. 121, any 1378 
36 Arxiu Episcopal, Visites Pastorals. T. 17, F. 20, any 1443 

A partir del segle XVII, la rectoria es va anar ampliant, seguint el límit nord de la penya, per sota 
de les capelles laterals que es van aixecar successivament al costat nord de l’església. La 
primera ampliació és conseqüència de la construcció, al segle XVII, de les capelles del Roser i 
del Sant Crist, la qual genera la volta de canó de pedra que encara es conserva a la rectoria 
(Figura 22). Més endavant, la formació, al segle XVIII, d’una nova capella lateral contigua a la 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Rectoria i altres construccions complementàries. 3ª Fase 

 
del Roser, origina un nou espai a la rectoria, possiblement coincident  amb l’època en que es va 
aixecar una planta pis a cal Campaner, dins d’un recinte, contigu a la rectoria, el qual ja estava 
edificat en planta baixa (Figura 23). Finalment, la rectoria s’amplia novament com a resultat de la 
construcció, al segle XIX, del cambril de la Mare de Déu de la Font Santa. (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Rectoria i altres construccions complementàries. 4ª Fase 

 
Al llarg dels segles XIX i XX, la rectoria i la resta de construccions es van anar degradant fins al 
punt que l’any 1930 el rector hagué d’abandonar la rectoria a causa del seu mal estat. A partir 
d’aquest moment, i dels fets revolucionaris de 1936, el conjunt cau en l’abandonament i la ruïna 
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fins a la intervenció dels anys setanta i vuitanta del segle XX, quan, a més de la rehabilitació i 
transformació de l’església, es reforma la rectoria i cal Campaner, es construeix el nou cementiri 
i s’incorporen les noves edificacions –cel·les, menjador, i altres dependències– del costat nord, 
algunes ocupant l’espai d’una antiga cisterna esmentada a partir del segle XV (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Rectoria i altres construccions complementàries. 5ª Fase 

 

2.6.3. RECULL D’IMATGES HISTÒRIQUES 
 
Les imatges històriques del present recull provenen dels següents arxius i fons fotogràfics: 

 Arxiu fotogràfic del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona 
(ASPAL) 

 Fons fotogràfic Hèlix (FH) 

 Fons fotogràfic Mn. Josep Raventós Escofet (FMR) 

 Fons fotogràfic Carles Querol Rovira (FQ) 

 Fons fotogràfic Joan Rosselló Raventós (FR) 

 Fons fotogràfic Salvany. Biblioteca de Catalunya (FS) 

 Fons Cuyàs. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (FC) 

 Llibre El castell de Subirats, 1976 

 

Les imatges s’han editat cronològicament i s’han agrupat en els temes següents: 

 01 Muralla de llevant 

 02 Nucli sobirà 

 03 Nucli sobirà, església i rectoria 

 04 Església i campanar 

 05 Església i cementiri 

 06 Interior de l’església 

 07 Rectoria i cal Campaner 

 08 Interior de la rectoria 

 09 Escala d’accés a l’església 

 10 El cementiri nou en construcció 

 11 Vista general sud 

 12 Vista general nord 

 13 Vista general sud-est 
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2.6.3. RECULL D’IMATGES HISTÒRIQUES 
 
2.6.3.1. Muralla de llevant 

 

 
Entre 1880 i 1890 (Fons Querol) 

 

 
Vers 1905 (Fons Rosselló) 

 

 
Vers 1965 (Fons Cuyàs) 
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Novembre de 1913 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
 

 
Març de 1960 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Octubre de 1970 (Fons Hèlix) 

 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 
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Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 
 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 34 

2.6.3.2. Nucli sobirà 
 

 
1913 (Fons Salvany) 

 

 
Vers 1965 (Fons Cuyàs) 

 
Març de 1960 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
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Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 

 
Data desconeguda (Fons Mn. J. Raventós) 
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Data desconeguda (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 
Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 

 

 
Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 
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Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 

 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 

 

 
 

Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 
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Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 
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2.6.3.3. Nucli sobirà, església i rectoria 
 

 
Vers 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

2.6.3.4. Església i campanar 
 

 
1965 (Fons Cuyàs) 

 

 
Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
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Març de 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 
Vers 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 
Novembre de 1973 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 
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Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 

 
 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 

2.6.3.5. Església i cementiri 
 

 
Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
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2.6.3.6. Interior de l'església 
 

 
1980 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vers 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Vers 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
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Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 

 

 
Octubre de 1979 (Fons Hèlix) 

2.6.3.7. Rectoria i cal Campaner 
 

 
Març de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Vers 1965 (Fons Mn. J. Raventós) 
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Vers 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 

 

 
Vers 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 
Novembre de 1977 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Abril de 1974 (Imatge extreta del llibre El Castell de Subirats, 1976) 
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2.6.3.8. Interior de la rectoria 
 

 
Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vers 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 
Vers 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 
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2.6.3.9. Escala d'accés a l'església 
 

 
Gener de 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Vers 1972 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 

 

 
Desembre de 1980 (Fons Hèlix) 
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2.6.3.10. El cementiri nou en construcció 
 

 
Vers 1972 (Fons Mn. J. Raventós) 

 

 

2.6.3.11. Vista general sud 
 

 
1880 (Fons Querol) 

 

 
Vers 1965 (Fons Cuyàs) 
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Març de 1960 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Octubre de 1973 (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 
Data desconeguda (Arxiu fotogràfic SPAL) 

 

 
Vers 1960 (Fons Mn. J. Raventós) 
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2.6.3.12. Vista general nord 
 

 
1913 (Fons Salvany) 

 

 
Abril de 1980 (Fons Hèlix) 

2.6.3.13. Vista general sud-est 
 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 

 

 
Gener de 1981 (Fons Hèlix) 
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2.7. ANÀLISI MATERIAL 
 
2.7.1. DEFINICIÓ GEOMETRICOFORMAL. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS 

COMPONENTS 
L’estudi geometricoformal pretén la definició geomètrica i formal de l’estat inicial del conjunt 
monumental del castell de Subirats. La presa de dades, els treballs de camp, l’anàlisi, entre 
d’altres, han de permetre identificar la realitat geomètrica, formal i espacial del monument, així 
com la seva realitat geogràfica i topogràfica. 

S’ha pres com a punt de partida l’aixecament planimètric del conjunt (figura 26) realitzat ex 
professo per l’empresa Centum per encàrrec del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
(SPAL) de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Àmbit d’actuació. Planimetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Àmbit d’actuació. Fotografia aèria. (Vol any 2015) 

2.7.1.1. Identificació dels components 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Àmbit d’actuació i identificació dels components. 

 
 

QUANTIFICACIÓ 

COMPONENT 
Superfície 

(m2) 
Sostre 
(m2) 

Perímetre 
(ml) 

1- Recinte del castell 4.316 _ 280 
2- Nucli sobirà  164 _ 90 
3- Antiga cisterna nord  21 _ 20 
4- Baluard  54 _ 31 
5- Muralla de llevant 83 _ 104 
6- Espai d’accés a l’església, cementiri i castell 67 _ 60 
7- Església de Sant Pere 200 200 69 
8- Cementiri 138 130 54 
9- Rectoria i cal Campaner 298 629 126 
10- Edifici de cel·les i menjador 159 261 66 
11- Edifici complementari. Ala nord. 50 50 29 
12- Edifici complementari. Antic garatge. 34 34 23 
13- Mirador de mestral 462 _ 142 
14- Creu del castell de Subirats  1,70 _ 5,25 
15- Camí perimetral 2584 _ Ext. 391 
16- Turó de llevant 758 _ 105 

17- Accés exterior i esplanada d’aparcament 4.785 _ 316 
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2.7.1.2. Breu descripció dels components  
 
1.- Recinte del castell 
A l’efecte de la present descripció, el recinte del castell és l’espai que conté les construccions 
militars del conjunt monumental formades pel nucli sobirà, amb la torre de planta rectangular, la 
torre de l’homenatge, la cisterna i altres recintes; l’antiga cisterna nord; el baluard i la muralla de 
llevant. El recinte limita al nord i al sud amb el camí perimetral, a l’est amb la muralla de llevant i 
a l’oest amb l’església de Sant Pere, el cementiri i les construccions més modernes de la 
vessant nord. La superfície del recinte és de 4.316 m² i el seu perímetre 280 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Recinte del castell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Nucli sobirà 
El nucli sobirà del castell està situat a ponent i és la part del recinte militar que conserva els 
vestigis de més alçada. Es compon de diferents construccions adossades entre elles –la 
majoria objecte de la intervenció arquitectònica de principi del segle XXI– les quals ocupen un 
turó de base rocosa retocat pels seus costats amb la finalitat de donar-li més verticalitat i així 
dificultar la seva accessibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Nucli Sobirà 

 
Les estructures més antigues del castell estan situades en aquest sector i  es corresponen a 
una torre de planta rectangular situada al centre i als vestigis d’un mur de recorregut perimetral 
per la roca sobre la qual s’aixeca aquesta part de la fortificació, visible pels costats est i sud. La 
torre es compon de dos recintes els quals ocupen exteriorment un espai unitari d’uns 6,40 m de 
llargada per uns 5,40 m d’amplada, delimitat per murs que descansen sobre la roca i tanquen 
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l’espai, a excepció del costat oriental del recinte, que resta obert sense tancament. El recinte 
presenta forats d’embigats a diferents alçades que fan suposar que s’aixecava en dos pisos, 
així com l’absència d’accés, la qual cosa podria indicar que l’entrada es localitzava a un nivell 
superior. 

La construcció més emblemàtica del nucli sobirà és la torre de l’homenatge. Fonamentada 
sobre la roca, la seva alçada per la cara nord arriba aproximadament a 19,50 m, observant-se 
les restes d’almenys tres embigats que responien a l’existència de diversos nivells en el seu 
interior. L’estructura de la torre –consolidada en la intervenció del segle XXI– presenta per la 
part exterior una planta arquejada asimètrica, perfil que es reprodueix a l’interior, si exceptuem 
l’augment de l’espessor del mur pel costat est, de fins a 1,40 m –on es documenten algunes 
finestres d’espitllera– mentre que al pany oposat és de 0,80 m. Es desconeix com es tancava la 
torre per la seva cara sud, si bé, almenys, en els nivells inferiors s’adossava a la torre de planta 
rectangular primigènia i al mur del costat de llevant, el qual a partir d’un punt, on s’obre un curt 
passadís de perfil triangular, segueix en direcció sud-oest per girar més endavant envoltant la 
torre rectangular i la cisterna en la direcció de ponent. 

Entre el primer i el segon mur perimetral, s’emplacen tres recintes, el central dels quals és un 
espai tancat i allargat uns 7 m de llargada i uns 2 m d’amplada, on, tampoc, s’observa 
l’existència de cap accés. A l’extrem est del nucli sobirà, es localitza un recinte rectangular 
allargat d’aproximadament, 6 m de llargada i 3 m d’amplada, on es documenta un tram de 
muralla que tanca el conjunt, consistent en un mur d’uns 1,20 m d’amplada el qual, de nord a 
sud, perd elevació i regularitat. El nucli s’allarga al sud, entre la muralla i el pendent natural, 
conformant un nou recinte d’uns 2,50 m d’amplada i 12 m de llargada el qual limita al nord amb 
un mur d’uns 0,90 m de gruix, que descansa sobre la roca, paral·lel a la paret de la cisterna.  

Finalment la darrera construcció del nucli sobirà és l’esmentada cisterna, la qual és de planta 
trapezoïdal, amb una mitjana de 6,30 m de llargada i 4,50 m d’amplada, encaixats entre el 
segon mur perimetral que tanca pel costat de migdia, i el mur de la cara sud de la torre de 
planta rectangular primigènia. 

La superfície del nucli sobirà del castell és de 164 m 
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3.- Antiga cisterna nord 
L’antiga cisterna o presó –que no s’ha de confondre amb la cisterna trapezoïdal del nucli 
sobirà– és una construcció, adossada a la roca, situada a la vessant nord, en un nivell inferior 
al de la torre de l’homenatge. La construcció presenta una estructura de pedra de planta 
rectangular, d’aproximadament 21 m² de superfície, oberta pel costat nord i coberta amb volta 
apuntada amb l’espinada orientada al mateix punt cardinal. Al darrera de la cisterna, apareix un 
mur en angle recte, l’eix més llarg del qual està alineat amb el mur nord-oest d’aquesta, 
construït amb carreus parcialment visibles que arrenquen formant part d’una sèrie d’estructures 
del vessant nord-oest del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Antiga cisterna nord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Baluard 
El baluard és una construcció situada en una posició central i en el punt més elevat de l’àrea 
compresa entre el nucli sobirà i la muralla de llevant, la qual actualment ocupa una superfície 
de 54 m². Consta de dues cares orientades respectivament a nord-est i sud-est, les quals 
convergeixen formant un angle sensiblement recte, i dos flancs orientats a nord i sud amb una 
alçada aproximada de 3,12 m. El vèrtex principal de la construcció està orientat a l’est, sobre 
l’eix horitzontal que coincideix amb la torre de planta semicircular de la muralla de llevant. De la 
fortificació, s’identifiquen clarament els seus dos paraments frontals, mentre que els dos flancs, 
lleugerament tancats cap a l’interior, apareixen notablement devastats conforme ens 
desplacem cap a l’oest. La construcció presenta carreus de considerable dimensió i talla 
regular a les cantoneres –travats amb morter de calç– amb les arestes visibles i conservades, 
mentre el pany del mur està format amb pedres de menor dimensió i forma irregular, 
disposades en filades. La part posterior del baluard, orientada a ponent, no conserva restes de 
parament, restant a la vista la massa compacta de pedra i morter que li fa de reblert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Baluard 
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5.- Muralla de llevant 
La muralla de llevant és una construcció continua d’aproximadament 34 m de front, 104 m de 
perímetre i 83 m² de superfície, la qual tanca el recinte militar pel seu extrem est seguint el 
pendent del terreny en direcció nord i sud. En el punt més elevat d’intersecció de les dues 
vessants, en una posició sensiblement central  i sobre l’eix horitzontal que coincideix amb el 
vèrtex de les restes del baluard, s’aixeca una torre de planta semicircular d’aproximadament 4 
m de diàmetre i, als extrems nord i sud, la muralla s’acaba amb sengles torres de planta 
quadrangular, la dimensió interior de les quals és d’uns 4,5 m de llargada per 4 m d’amplada. 
Les tres torres –obertes per la cara interior del recinte– i els panys de la muralla presenten 
finestres d’espitllera. Al costat de la torre quadrangular de migdia, hi ha una estança de planta 
circular, coberta amb cúpula, de construcció posterior a la muralla. El conjunt defensiu per 
aquesta cara de llevant està situat sobre un fossat artificial tallat a la roca que secciona 
perpendicularment en aquest punt la cresta sobre la qual s’assenta el castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Muralla de llevant 
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6.- Espai d’accés a l’església, cementiri i castell 
Per l’extrem sud-oest del conjunt monumental, arranca una escala d’un sol tram que supera 
l’alçada de 4,70 m i arriba a un espai distribuïdor des d’on s’accedeix a l’església de Sant Pere, 
al cementiri i al nucli sobirà del castell, així com a les terrasses miradors que constitueixen les 
cobertes de l’antiga rectoria i del nou cementiri.  Per un replà intermedi d’aquesta l’escala 
principal, s’accedeix també a la planta primera de l’antiga rectoria, actualment destinada a 
exposició de documents i objectes relacionats amb el castell i l’església. Des de l’esmentat  
distribuïdor superior, l’accés als diferents edificis i recintes es fa a través d’escales. La 
superfície d’aquest espai d’accés és d’aproximadament 67 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Espai d’accés a l’església, cementiri i castell 
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7.- Església de Sant Pere 
L’església de Sant Pere està situada a ponent del nucli sobirà del castell i s’assenta 
aproximadament a 12,50 m per sota de la torre de l’homenatge. És d’una sola nau de planta 
rectangular coberta amb volta de canó apuntat, reforçada per dos arcs torals igualment 
apuntats, que arrenquen de pilastres adossades als murs. La nau és suportada per arcs 
formers amb un perfil semicircular, excepte els dos més occidentals, de perfil apuntat. La 
capçalera, situada a l’est, presenta un absis semicircular irregular, en part excavat a la roca, 
que aprofita parcialment un absis més petit, corresponent al temple primigeni. La projecció 
exterior del cos de l’absis té una forma sensiblement rectangular. La coberta és de dues 
vessants amb el carener perpendicular a la capçalera, i el campanar és d’espadanya de dos 
ulls, del qual només es conserven els tres pilars de pedra. Al costat nord de la nau, s’aixequen 
les capelles barroques del Roser i del Sant Crist, així com una petita sagristia, i al costat sud, la 
capella del Santíssim. La  superfície de l’església és de 200 m² i el seu perímetre és de 69 m. 
El portal de l’església s’obre a la façana sud. Una escala interior comunica la capella del Sant 
Crist amb la planta primera de l’antiga rectoria, actualment destinada a exposició de documents 
i objectes relacionats amb el castell i l’església. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Església de Sant Pere 
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8.- Cementiri 
El cementiri està situat a ponent del nucli sobirà del castell i a sud-est de l’església, a un nivell 
d’uns 0,70 m per sota d’aquesta. És un edifici construït als anys setanta del segle XX que  
ocupa el mateix emplaçament de l’antic fossar, però a un nivell inferior. La seva planta 
allargada, sensiblement rectangular, té unes dimensions aproximades de 21 m de llargada per 
6 m d’amplada, ocupant una superfície de 138 m² i un perímetre de 54 m, delimitat verticalment 
per un parament irregular de roca natural a nord-est i sud-est, per un mur de pedra a sud-oest i 
pel seu accés obert a nord-oest. El cementiri consta de quinze làpides alineades en dues 
fileres, separades per un pas central enllosat, cada una de les quals conté quatre nínxols. El 
sostre del recinte funerari és a la vegada la coberta plana de la terrassa mirador superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Cementiri 
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9.- Rectoria i cal Campaner 
L’antiga rectoria i cal Campaner estan emplaçades a ponent de l’església, en una plataforma 
situada aproximadament a 5,30 m per sota d’aquesta. Cal Campaner és de planta 
sensiblement rectangular i l’antiga rectoria de planta irregular que s’estén, limitant amb la 
penya, per sota dels costats nord (capelles laterals) i sud de l’església. Ambdues construccions 
són de dues plantes d’alçada, acabades amb una coberta plana que constitueix una terrassa 
mirador. L’estructura de la planta baixa de la rectoria està formada per murs i tres arcades, els 
quals pràcticament són els únics elements que es conserven de l’antiga construcció. L’espai 
principal d’aquesta planta –sala de les arcades– es destina a usos parroquials i des d’ella 
s’accedeix al despatx del rector i a través d’escales, als nivells superiors, tant els que 
pròpiament formen part de l’antiga rectoria, com els del nou edifici de cel·les i menjador. La 
planta primera de l’antiga rectoria està actualment destinada a exposició de documents i 
objectes relacionats amb el castell i l’església, espai que comunica amb el replà de l’escala 
exterior pel qual s’arriba a l’església, al cementiri i al castell. Una escala interior permet accedir 
des d’aquesta planta a l’església, a través de la capella del Sant Crist. L’entrada de la rectoria 
està situada a la façana de migdia i la de cal Campaner a la façana nord-oest. La rectoria i cal 
Campaner ocupen una superfície de 298 m² i un sostre edificat de 629 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Rectoria i cal Campaner 
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10.- Edifici de cel·les i menjador 
L’edifici de cel·les i menjador, aixecat als anys setanta del segle XX, està situat al nord del 
conjunt monumental, a un nivell d’aproximadament 6,65 m per sota de les capelles del Sant 
Crist i del Roser i contigu a la sala amb volta de canó que suporta les esmentades capelles 
laterals. L’edifici, de planta lleugerament trapezoïdal, segueix l’alineació de la façana nord de 
cal Campaner, ocupa una superfície de 159 m² i el sostre edificat és de 261 m², el qual es 
desenvolupa en dues plantes que s’accedeixen des de les dependències de l’antiga rectoria i 
cal Campaner. La planta baixa està destinada a cel·les conventuals i la planta primera a 
menjador. La coberta de l’edifici és inclinada a una vessant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Edifici de cel·les i menjador 
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11.- Edifici complementari. Ala nord 
L’edifici complementari de l’ala nord –aixecat els anys vuitanta del segle XX– està situat al nord 
del conjunt monumental i es compon d’un volum de planta sensiblement quadrangular que es 
desenvolupa en una única alçada. Està acabat amb coberta inclinada a una vessant i s’aixeca 
adossat a la penya i reculat de l’alineació del camí nord. La superfície que ocupa l’edifici és de 
50 m² i el sostre edificat és de 50 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Edifici complementari. Ala nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- Edifici complementari. Antic garatge 
L’edifici complementari de l’antic garatge va aixecar-se, com l’anterior, als anys vuitanta del 
segle XX. Està situat al nord del conjunt monumental, a nord-est de l’anterior i seguint 
l’alineació del camí. Consta d’una única planta, de planta sensiblement quadrangular, i està 
acabat amb coberta plana. La superfície que ocupa l’antic garatge és de 34 m2 i el sostre 
edificat és de 34 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.40. Edifici complementari. Antic garatge 
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13.- Mirador de mestral 
El mirador està situat al nord-oest de l’església i es compon d’un camí lateral, d’escales, d’una 
petita plataforma allargada d’accés, i una ampla esplanada inferior de planta arrodonida situada 
aproximadament a 3,5 m per sota de la plataforma superior. L’accés al mirador està presidit per 
una creu de terme. La superfície del mirador de mestral és de 462 m² i el seu perímetre de 142 
m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Mirador de mestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Creu del castell de Subirats 
La creu està situada al nord-oest de l’església, al davant de cal Campaner i  al peu del camí 
perimetral del recinte. Es tracta d’una creu de pedra contemporània, d’estil neogòtic, de planta 
quadrada i dos peus, amb columna octogonal, coronada amb un capitell octogonal on s’hi 
representen les quatre parròquies del terme municipal de Subirats amb els seus patrons, 
excepte la de Sant Pere de Subirats, representada amb l’escut parroquial. També hi ha 
representades les capelles de Sant Josep de can Cartró, Sant Sebastià de can Ravella, Sant 
Joan Salerm, Sant Joan de Sesrovires i Sant Benet d’Espiells. Corona el capitell, la creu, 
orientada d’est a oest, amb una escultura d’una mare de Déu asseguda, a una cara,  i un Sant 
Crist, a l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Creu del castell de Subirats 
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15.- Camí perimetral 
Camí perimetral pavimentat, flanquejat per sengles portes baixes d’accés situades a llevant, als 
extrems nord i sud, a través del qual es pot arribar a tots els edificis i espais del conjunt 
monumental. El camí, en alguns dels seus trams, disposa d’un mur baix de pedra, situat tant al 
cantó del recinte com a cantó del pendent natural del terreny. El seu traçat de llevant segueix la 
direcció nord sud i coincideix amb un fossat defensiu tallat a la roca que secciona 
perpendicularment en aquest punt la cresta sobre la qual s’assenta el castell. La superfície 
aproximada del camí és de 2.584, el seu perímetre exterior és de 391 m i la mitjana de la seva 
amplada, 6,60 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Camí perimetral 

 

 

Muralla de llevant IMG (4470) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- Turó de llevant 
El turó de llevant confronta amb la muralla del castell i el fossat defensiu de llevant i, als seus 
flancs, estan situades sengles portes baixes d’accés al camí perimetral. La seva planta és 
arrodonida, té un perímetre d’aproximadament 105 m i una superfície de 758 m². La seva 
alçada màxima respecte al fossat defensiu és de 8 m. La coberta, sobre un terreny rocós, és de 
pineda de pi blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Turó de llevant 
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17.- Accés exterior i esplanada d’aparcament 
L’accés exterior al conjunt monumental es produeix a través d’un camí pavimentat, que té 
l’origen al nucli dels Casots, el qual arriba a l’esplanada d’aparcament i permet, tant l’accés al 
camí perimetral del recinte, com el de la residència de la Font Santa, situada per sobre de les 
cotes d’implantació del castell. L’esplanada és un espai pavimentat d’aproximadament 4.785 m² 
–en els quals s’inclouen el camí d’accés– amb pendents suaus en direcció nord i sud, des de 
l’extrem nord-est del qual s’inicia el camí d’ascens a la residència esmentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Accés exterior i esplanada d’aparcament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. IDENTIFICACIÓ DE MATERIALS 
Els materials identificats en els diferents components del castell de Subirats són molt diversos, 
tenint en compte que conviuen dins del conjunt monumental les construccions primigènies, les 
derivades de les intervencions fetes a l’església, antiga rectoria i cementiri durant els anys 
setanta i vuitanta del segle XX i les derivades de la intervenció feta a la torre de l’homenatge i 
nucli sobirà a principi del segle XXI. 

En general, els materials bàsics són: 

Construccions primigènies 

- pedra sedimentària calcària, extreta del lloc, de colors variables, que van del color 
groguenc-blanquinós al vermellós. 

- morter de calç 
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Intervenció a la torre de l’homenatge i nucli sobirà 

- pedra calcària 

- morter de calç apagada i cendres 

- formigó de ciment amb fils tallats de fibra de vidre 

- formigó armat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervencions a l’església, antiga rectoria i cementiri i altres dependències i espais 

- pedra calcària: murs; pilars; arcades; portals; finestres, etc. 

- pedra diversa: paviments; graons; aplacats, etc.  

- morters de calç, ciment i mixt: murs, parets, envans, arrebossats,etc. 

- ceràmica: parets, pilars i envans; revoltons; soleres de coberta; teules; paviments i 
graons; revestiments, etc. 

- formigó: bigues de forjat 

- fusta: bigues de forjat; llindes; tancaments de portes i finestres; baranes, etc. 

- guix: parets; sostres; revoltons, etc. 

- ferro forjat i acer: jàsseres; reixes i baranes; tancaments de finestrals i portes vidriera, 
etc. 

- alumini: finestrals 

- aglomerat asfàltic: paviment camí perimetral i aparcament 
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2.7.3. INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
Xarxa d’electricitat 
El recinte del castell de Subirats disposa d’una xarxa elèctrica de baixa tensió que té el seu 
origen en una estació transformadora situada prop de l’aparcament de ponent. Aquesta 
s’alimenta a través d’una línea aèria que puja per la vessant nord de la muntanya des de Torre-
ramona. L’església, l’antiga rectoria i totes les dependències del sector de ponent disposen 
d’electricitat.  

 
Xarxa d’enllumenat públic 
El recinte està equipat amb un enllumenat de senyalització, el qual està instal·lat al camí 
perimetral des de l’aparcament fins al peu de l’església. 

El nucli sobirà i el sector de l’antiga rectoria disposa d’una instal·lació d’enllumenat monumental 
feta a través de projectors exteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa d’aigua potable 
L’antiga rectoria i totes les dependències del sector de ponent disposen d’aigua potable. 
Aquesta arriba al conjunt monumental bombejada des del pou de Torre-ramona fins a un 
dipòsit acumulador soterrat, situat a les edificacions nord, des d’on es distribueix a les diferents 
estances. 

 
Xarxa de sanejament 
Existeix una xarxa de sanejament d’evacuació d’aigües residuals. Els serveis tècnics 
municipals desconeixen el seu traçat i el seu abocament, el qual possiblement es fa en un pou 
mort. 

 
2.7.4. SENYALITZACIÓ 
Existeix una mancança de senyalització pel que fa a la informació general del conjunt des de 
les diverses carreteres que permeten el seu accés, en canvi dins del propi conjunt, després de 
la proposta de senyàletica realitzada per l'empresa TRÍADE, Serveis Culturals (veure punt 
1.3.2) existeix una adequada senyalització informativa dels diferents elements, edificis, espais i 
del seu entorn paisatgístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
El conjunt monumental del castell de Subirats es troba, en general, en un bon estat de 
conservació. L’església, rectoria i les altres dependències civils agrupades al sector de ponent 
van ser objecte de diverses intervencions dutes a terme, durant els anys setanta i vuitanta del 
segle XX, pel Consell Parroquial del Castell de Subirats, en bona part emparades pel Servei de 
Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona, i 
subvencionades per l’organisme provincial. Tanmateix, les obres realitzades aquests anys, i en 
anys successius, van incidir en els espais exteriors, els quals, també, en general, es troben en 
bon estat de conservació. 

En relació amb les construccions militars, el nucli sobirà va ser objecte, els primers anys del 
segle XXI, d’una intervenció realitzada a través d’una subvenció atorgada per la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura, 
comptabilitzada amb càrrec al pressupost de l’1,1% cultural. Les obres van aconseguir una 
imatge unitària dels elements que es coneixen amb certesa, així com la seva consolidació, 
respectant les estructures antigues, diferenciant els elements incorporats i evitant qualsevol 
temptació imaginativa que no s’adeqüés a la realitat actual del monument. 

 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 66 

La resta de les construccions, sobretot la muralla de llevant, tot i mantenir durant molts anys la 
seva estabilitat, recolzada en petites intervencions, d’autoria incerta, presenten actualment 
necessitats d’intervenció especialment amb obres de consolidació, sense perjudici de les que 
es puguin derivar del resultat dels imprescindibles estudis històrics i prospeccions 
arqueològiques que en general han estat molt limitats.  

Des del punt de vista funcional, urgeix la redefinició dels usos de les dependències del sector 
de l’antiga  rectoria i edificis annexos, alguns dels quals, tot i el seu bon estat de conservació, 
estan actualment sense utilitzar, o desenvolupen esporàdicament activitats culturals o 
col·lectives sense les adequades condicions. Tanmateix, urgeix igualment, millorar la seguretat 
i la senyalització, aspectes que, en part, recull un projecte promogut per l’Ajuntament de 
Subirats, pendent de realització. 

Finalment, cal destacar com a elements rellevants, d’efectes negatius per a la conservació del 
conjunt monumental, els impactes de l’esplanada de l’aparcament i de la residència de la Font 
Santa. 

 

2.7.6. DADES GEOLÒGIQUES  
Geològicament, el castell de Subirats està situat a les serres de l'Ordal, que són la prolongació 
natural del massís del Garraf cap a l'interior, en contacte amb la depressió del Penedès. Dins 
d'aquesta unitat, es pot fer distinció entre dues subunitats muntanyoses: la que va del poble 
d'Ordal cap a Cantallops i la que va del Montcau fins al mateix castell de Subirats. La primera 
està constituïda per material calcari del mesozoic; i la segona, més antiga, està constituïda per 
dolomies fosques del Juràssic-Cretaci inferior. 

 

2.7.6.1 Història geològica 
Era paleozoica (570-250 milions d'anys) 

Es tracta de Granodiorites i granits alcalins del Carbonífer-Permià. 

Era mesozoica (250-75 milions d'anys) 

Panoràmica del castell de Subirats: s'assenta sobre dolomies i calcàries del Juràssic-Cretaci 
Inferior, envoltat de calcàries amb intercalacions dolomítiques pròpies del Valanginià-Barremià 
dins del Cretaci Inferior. 

Era cenozoica (75 milions d'anys fins a l'actualitat) 

Materials cenozoics de la depressió del Penedès. 

 

2.7.6.2 Roques i minerals 
Roques sedimentàries (dolomies fosques) 
Les roques sedimentàries resulten de la compactació de sediments acumulats per l'erosió de 
les muntanyes. La compactació provoca cementació dels diferents materials sedimentats 
donant lloc a una roca més o menys heterogènia. On s'emplaça el castell de Subirats es tracta 
d'una roca sedimentària composta bàsicament de dolomita. Al contenir més del 50% de 
dolomita rep el nom de dolomia, si el percentatge de dolomita fos inferior al 50% es 
consideraria calcària dolomítica. 

Minerals 
Les serres d'Ordal han atret sempre pels seus recursos minerals. Les dolomies s'utilitzen com a 
matèria primera en diverses indústries, principalment com a alternativa a la magnesita en la 
metal·lúrgia i en la producció de morters i ciments especials. 
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2.7.7. IDENTIFICACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC 
Risc incendis 
D’acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, el municipi està considerat de perill alt i 
vulnerabilitat alta enfront dels incendis forestals, donada l’elevada concentració d’elements 
vulnerables inclosos en terreny forestal o en una distància inferior a 500 metres d'aquests. 

Per altra banda, el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal (Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2002) defineix les Serres d’Ordal com a zones 
amb perill moderat o alt. El castell de Subirats està situat en una zona amb risc baix i risc 
moderat d'incendi. 

Risc geològic 
Donat el seu accidentat relleu, la major part de l'àmbit del Pla director del castell de Subirats 
presenta pendents superiors al 20%, amb l'excepció de l'esplanada de l'aparcament. 

Segons la cartografia del Sistema d’Informació Territorial de la Xarxa d’Espais Lliures de la 
Diputació de Barcelona (SITxell), el castell està situat en una zona amb un risc potencial de 
caiguda de roques mentre que l’erosionabilitat potencial és baixa. 

Riscos sísmic o químic rellevants 
No es detecten riscos sísmics o químics rellevants, per tant no s’han tingut en consideració. 
D'acord amb la cartografia del pla SISMICAT, el municipi de Subirats està situat en la Zona VI 
en el mapa d'intensitats sísmiques considerant l'efecte del sòl. 

 
2.7.8. DOS ELEMENTS AMB INCIDÈNCIA A L’ENTORN 
A l’entorn del castell de Subirats incideixen dos elements els quals, per les seves especials 
característiques, son lesius al conjunt monumental: l’esplanada d’aparcament i la residència de 
la Font Santa. 

L’esplanada d’aparcament està situada a llevant del recinte del castell i forma part de l’àmbit 
del pla director. El seu origen són les obres realitzades als anys setanta del segle XX a 
l’església, rectoria i cementiri, les quals també  van incloure l’esplanada de l’aparcament. 

Per a la seva construcció, es va modificar el perfil natural del terreny a través d’una gran 
excavació que va seccionar l’esperó rocallós allargat en direcció est-oest sobre el qual està 
situat el conjunt monumental, i es va eliminar tota la seva coberta vegetal. Posteriorment, 
l’esplanada, que ocupa prop de 5.000 m², es va pavimentar. 

Com a conseqüència de l’excavació, va aparèixer un petit turó, confrontat amb la muralla de 
llevant del castell, al cim del qual, posteriorment, s’hi va incorporar una antena de 
telecomunicacions. 

L’esplanada d’aparcament incideix negativament, tant en les visuals properes com en les 
visuals llunyanes del castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon element a considerar és la residència de la Font Santa, la qual es va implantar, l’any 
1995, a la carena de la muntanya del castell, al sud-est d’aquest, a poca distància del seu 
recinte i en una posició mes elevada. L’edifici ocupa una superfície rellevant i per sobre del seu 
volum s’aixeca una torre prismàtica. Per a la seva construcció, es va modificar el perfil històric 
de la carena, en el qual el castell de Subirats hi té una presència paisatgística rellevant i la torre 
de l’homenatge constitueix una fita simbòlica que s’identifica des de bona part del territori de la 
vall de l’Anoia que l’envolta. 

Amb aquesta moderna implantació, es van transgredir dos principis, no escrits, el de la no 
ocupació de les carenes de les muntanyes, i el de respecte a l’entorn dels monuments. 

En aquest sentit, l’edifici de la residència de la Font Santa lesiona especialment les visuals 
llunyanes de la carena i del conjunt monumental que s’hi emplaça, però també afecta 
negativament les visuals del recinte en fora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visual 1. Des de la carretera BV-2244 
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Visual 2. Des del pont del Rebato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visual 3. Des de la carretera BP-2427 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visual 4. Des de la carretera BP-2427 

 

2.8. ANÀLISI SOCIOLÒGICA 
Les funcions defensives que primigèniament va exercir el castell de Subirats, durant el període 
medieval, van anar passant a un segon pla, en la mesura que la frontera s’allunyava i el perill 
musulmà era menys imminent. El castell es va convertir aleshores en el centre de control 

econòmic i administratiu del territori del seu entorn, funció que al llarg del temps, es va anar 
erosionant a causa de les transformacions polítiques, econòmiques i socials. El cop definitiu es 
va produir amb l’ocupació –o enderroc del castell, segons alguns autors– ordenat per Pedro 
Fajardo, marquès de los Vélez, l’any 1641, durant la Guerra dels Segadors. A partir d’aquest 
moment, el castell de Subirats va ser abandonat i sotmès a un constant espoli de les seves 
pedres, i anys més tard, el 1655, la Casa del Comú, emplaçada des dels seus inicis en el 
recinte del castell, va traslladar-se a Sant Sadurní, llavors una vila emergent dins del terme. 

Al llarg dels 275 anys següents, la vida del conjunt del castell de Subirats va estar centrada  en 
la parròquia, passant per etapes de major o menor bonança, reflectides en les visites pastorals, 
les quals no van impedir la degradació constant dels edificis fins al punt que l’any 1930 el rector 
va abandonar definitivament la rectoria a causa del seu mal estat. 

Els anys que seguiren van ocasionar danys molt rellevants derivats dels fets de la revolta de 
1936, quan es va cremar l’església, i de l’abandó i oblit en què es va enfonsar l’antic recinte 
militar, l’església de Sant Pere i el conjunt de dependències parroquials, durant els anys de 
postguerra i els següents. 

Van haver de passar cinquanta anys perquè a partir de 1970 s’iniciessin els primers passos de 
la renaixença de Subirats, la qual va tenir des dels seus inicis un fort caràcter parroquial, 
recolzat en el sentiment religiós i en la recuperació de les antigues construccions, per a aquest 
fi, especialment l’església i l’antiga rectoria. 

L’any 1971 s’inicien els Aplecs de la Font Santa i es restaura l’antiga  festa del Pa i l’empenta, 
els quals s’han mantingut fins a l’actualitat. La festa, que es celebra l’1 de maig, té una 
marcada component religiosa i festiva i consisteix en una celebració eucarística, la benedicció i 
ofrena dels panets, la benedicció del terme parroquial, una ballada de sardanes i actuacions 
folklòriques. 

A la vegada, en aquests anys, s’inicien també les obres de rehabilitació i reconstrucció de Sant 
Pere i la rectoria, així com la construcció de nous edificis destinats a casa d’acolliment, les 
quals es van perllongar fins a la dècada dels anys vuitanta del segle XX.  Aquestes obres van 
estar bàsicament impulsades pels membres del Consell Parroquial del Castell de Subirats, 
constituït l’any 1972, especialment pel rector de Sant Esteve d’Ordal, mossèn Josep Raventós 
Escofet i l’historiador Ramon Bosch de Noya Casanovas. El Consell  va saber trobar el suport 
econòmic i tècnic de la Diputació Provincial de Barcelona a través del Servei de Conservació i 
Catalogació de Monuments, així com la implicació d’entitats financeres, empresaris de la 
comarca i veïns  del municipi, que en moltes ocasions van aportar la seva força de treball com 
a paletes, lampistes, fusters i altres oficis. 

Les activitats que s’han desenvolupat els darrers anys al Santuari de la Font Santa, tot i no ser 
molt extenses, són diverses i majoritàriament tenen caràcter religiós. Els diumenges i dies 
festius, es celebra l’eucaristia, així com també es celebren baptismes, primeres comunions, 
casaments i noces d’argent i d’or. Igualment, es fan trobades amb l’eucaristia, de recés i de 
paralitúrgia i s’acull a hostes, amb estades més o menys prolongades. Entre les activitats 
culturals i lúdiques destaquen les visites concertades a l’església i al castell, algunes 
acampades, exposicions i concerts. 

S’ha de destacar, també, des d‘aquest punt de vista, les iniciatives municipals per aproximar el 
monument a la societat, sobretot generades a partir de la intervenció feta a inicis del segle XXI 
al nucli sobirà del castell, com són el conveni amb la propietat per a la gestió municipal 
d’algunes dependències, la proposta de senyalètica, per tal d’activar les visites culturals, o la 
redacció del present Pla Director. 

Finalment, cal fer referència a la relació del castell de Subirats amb el territori i la societat que 
l’envolta. Per la seva posició geogràfica i estratègica damunt la vall de l’Anoia, pels vincles 
històrics mantinguts, que van més enllà del terme municipal actualment delimitat, i pel valor 
d’ús que té, el castell de Subirats és un element emblemàtic, present en la imatge d’un ampli 
territori comarcal i també en el rerefons emocional de bona part de la seva gent. 
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3. AVALUACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL 
 
3.1 ESTAT ACTUAL. NECESSITAT D’ACTUACIÓ 
Les anàlisis dutes a terme en el capítol anterior són, de fet, diagnosis sectorials que ens 
permeten avaluar l’estat actual del conjunt monumental des de quatre vessants específiques: 
des de l’estat de conservació de l’arquitectura, des del coneixement històric i arqueològic, des 
del paisatge i des dels usos que s’hi desenvolupen. 
Des de l’estat de conservació de l’arquitectura 
Analitzant la situació actual del conjunt monumental i el seu estat de conservació, s’observa 
que l’església, la rectoria i les altres dependències civils agrupades al sector de ponent, 
presenten un bon estat de conservació, en part derivat de les diverses intervencions, que es 
van fer durant els anys setanta i vuitanta del segle XX. Aquestes intervencions, tot i que  el rigor 
en pot ser qüestionat, es consideren en gran part intervencions irreversibles, per raons de 
sostenibilitat econòmica. 

En relació amb les construccions militars, el seu estat de conservació és molt més heterogeni. 
Com a mínim, es poden distingir dues situacions diferenciades. D’una banda, la relativa al nucli 
sobirà, el qual, com a conseqüència de la intervenció realitzada a principi del segle XXI, 
presenta una imatge unitària dels elements que es coneixen amb certesa, així com una 
adequada consolidació, que respecta les estructures antigues, i diferencia els elements 
incorporats. De l’altra, la resta de construccions –especialment l’antiga cisterna nord, el baluard 
i la muralla de llevant–, les quals  tot i mantenir durant molts anys la seva estabilitat, recolzada 
en petites intervencions, d’autoria incerta, presenten actualment necessitats d’intervenció 
especialment amb obres de consolidació, sense perjudici de les que es puguin derivar del 
resultat dels imprescindibles estudis històrics i prospeccions arqueològiques. 

Des del coneixement històric i arqueològic 
El coneixement històric dels diferents components del conjunt monumental del castell de 
Subirats prové d’alguns treballs generals d’arquitectura, de publicacions locals, de l’estudi 
històric específic que va precedir la intervenció arquitectònica del començament del segle XXI i 
de les memòries de les intervencions arqueològiques realitzades. En general, el conjunt 
monumental presenta una notable escassetat de coneixements de caràcter històric. 

Des del punt de vista arqueològic, les dues úniques intervencions realitzades al castell de 
Subirats es van fer els anys 2003 i 2012. La primera va precedir la intervenció arquitectònica 
del començament del segle XXI i es va concentrar en el nucli sobirà del castell. La segona va 
estar motivada pel condicionament d’un itinerari de visita del castell, en el decurs de la qual  es 
van realitzar quatre cales, tres a l’entorn del nucli sobirà i una a la muralla de llevant. Resulta 
evident la insuficiència d’aquestes dues prospeccions, en un recinte de les dimensions i 
característiques com el que ens ocupa, on, a excepció del nucli sobirà, tots els components 
estan pendents d’excavació arqueològica. 

Cal subratllar que les intervencions fetes durant els anys setanta i vuitanta del segle XX, fora 
del recinte militar, especialment a l’església, la rectoria, el cementiri i a l’entorn, es van fer 
sense cap tipus de recerca arqueològica prèvia, ni tampoc van comptar amb seguiment 
arqueològic durant la seva execució. 

L’absència d’estudis històrics i d’intervencions arqueològiques dificulta notablement el 
coneixement del conjunt monumental. 

Des del paisatge 
Les intervencions dels anys setanta  del segle XX, a l’església, rectoria i cementiri van anar 
acompanyades d’intervencions en l’entorn del monument. En l’afany d’aconseguir una 
innecessària gran àrea d’aparcament, es va transformar el perfil natural del terreny al sector de 
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llevant, el resultat del qual va ser l’aparició d’un petit fals turó, coronat amb una antena de 
telecomunicacions, el qual confronta amb la muralla de llevant del castell, i la conformació 
d’una gran esplanada pavimentada, que només s’ocupa amb vehicles un dia a l’any, el de 
l’aplec de la Font Santa. Aquesta intervenció afecta negativament l’entorn del conjunt 
monumental. 

L’any 1995 es va implantar la residència de la Font Santa, situada a una distància de 250 m de 
la muralla de llevant del castell, i a una alçada de 28 m per sobre del nucli sobirà d’aquest. 
Aquesta implantació es va fer, incomprensiblement, sense considerar ni la seva relació amb el 
castell  ni la  integració amb l’entorn natural. El resultat és la transformació inadequada del 
perfil històric de la carena, on la presència de la torre de l’homenatge del castell de Subirats ha 
estat, des dels seus orígens, una fita simbòlica del territori que l’envolta que, a la darreria del 
segle XX, entra en competència amb una edificació moderna situada per sobre de l’edifici 
històric. 
Des dels usos que s’hi desenvolupen 
Les activitats que es desenvolupen periòdicament al conjunt monumental del castell de 
Subirats són, actualment, molt reduïdes  i es limiten pràcticament a la missa setmanal, a les 
visites guiades al castell, dos dissabtes al mes, i a la celebració, un cop a l’any, de l’Aplec de la 
Font Santa i festa del Pa i l’empenta. 

La rectoria i cal Campaner, i els edificis de cel·les i menjador, de l’ala nord i de l’antic garatge, 
tot i el seu estat acceptable de conservació,  són actualment edificis sense utilitzar o que es fan 
servir, molt esporàdicament, en alguna celebració o com a suport documental de les visites al 
castell, i sense les adequades condicions. 

Es fa necessària la redefinició dels usos del conjunt d’edificis del sector nord i de ponent, 
adients a les característiques físiques i materials de les construccions existents i a les 
expectatives relacionades amb la dinamització i divulgació dels valors del conjunt monumental, 
encaminats a la seva conservació, protecció i recuperació com a testimoni històric i a la seva 
revitalització  al servei de les generacions actuals i futures. 

 

3.2 PROGRAMA FUNCIONAL 
La significació i ús que té actualment el conjunt del castell de Subirats no és el mateix que ha 
tingut al llarg de la història. Les funcions defensives primigènies van donar pas a les de control 
econòmic i administratiu del territori i, més endavant, es van centrar, de forma pràcticament 
exclusiva, a les funcions religioses i parroquials. Després d’un llarg període d’abandó i d’oblit, 
precedit d’un llarg procés de degradació, el castell de Subirats, va iniciar, al darrer terç del 
segle XX, la seva renaixença. 

A partir de les obres de rehabilitació i reconstrucció de l’església de Sant Pere i de la rectoria, 
es va obrir un nou període caracteritzat per la implantació de noves edificacions i nous usos, 
els quals s’han anat desenvolupant, durant els darrers quaranta anys, amb canvis i 
discontinuïtats notables, i amb la prevalença, sobretot, de les activitats de caràcter religiós. 

Cal destacar, també, en aquesta darrera etapa, la rellevància que han pres, en la divulgació del 
monument, alguns espais del conjunt, així com una incipient accentuació del caràcter cultural i 
turístic d’aquest, sobretot a partir de la intervenció arquitectònica feta al nucli sobirà, els primers 
anys del segle XXI. 

El programa funcional que planteja el pla director parteix dels condicionants arquitectònics i 
històrics del conjunt monumental, dels usos existents i dels requeriments que s’han anat 
acordant entre els agents que han participat en el procés. De forma genèrica, es planteja un 
programa funcional ambivalent, en el qual es manté el caràcter religiós, pastoral i emblemàtic 
del Santuari de la Font Santa en el context territorial –sobretot en les edificacions agrupades al 
sector de ponent–, i  a la vegada s’accentua un programa de turisme cultural en el qual els 
serveis relacionats amb les visites públiques al monument prenen una notable rellevància. El 

programa funcional planteja, igualment de forma genèrica, la millora de les relacions del 
monument amb el paisatge. 

Aquest programa funcional genèric descendeix i es concreta de forma més específica en la 
definició de: 

 Espais polivalents que puguin encaixar activitats:  

- Pastorals (reunions, trobades amb l’eucaristia, de recés i de paralitúrgia, etc.) 

- Culturals (exposicions temporals, conferències, jornades, activitats del centre 
d’interpretació, etc.)  

- De restauració (menjador de l’hostatgeria i de celebracions externes) 

 Espais on ubicar: 

- Un centre d’interpretació del castell de Subirats 

- Una sala noble per a reunions pastorals, juntes del centre d’interpretació, etc. 

- Un sector d’hostatgeria assimilable a un petit establiment de turisme rural.  

- Un habitatge per al conserge.  

- Una cafeteria.  

- Una àrea de serveis complementaris (office, petita cuina de l’hostatgeria, bugaderia, 
magatzem, etc.) 

- Un espai destinat a implantar el serveis sanitaris del conjunt monumental.  

 

Igualment, el programa funcional planteja la incorporació d’itineraris de visita dels diferents 
components del conjunt.   

El pla director és conseqüent al definir criteris d’intervenció encaminats a millorar les condicions 
actuals d’utilització del conjunt monumental i alhora revitalitzar els seus components i els seus 
entorns paisatgístics, de tal manera que la pròpia protecció i revalorització millorin el conjunt. 

 

3.3 COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 
La normativa urbanística que afecta l’àmbit d’actuació del pla director del conjunt monumental 
del castell de Subirats, tal i com es descriu en el punt 2.4 Règim urbanístic, del present 
document, és la del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), vigent des del 27 de juny de 
2013. 

L’àmbit d’actuació del pla director del castell de Subirats està classificat de sòl no urbanitzable, 
amb una qualificació d'espai d’especial interès pels valors ecològics i paisatgístics (Clau 9) i 
l'església de Sant Pere, de sistema d'equipaments d'ús religiós (Clau C.8). El conjunt 
monumental del castell de Subirats està inclòs dins d'un àmbit de pla especial en sòl no 
urbanitzable (PE-snu-14) i dins d'una àrea de protecció especial, al considerar-lo un entorn 
natural i paisatgístic d'interès especial (Clau ENP). 

El pla director assumeix els requeriments continguts en la normes urbanístiques del POUM 
especialment encaminats a la protecció del medi ambient i el patrimoni arquitectònic. 
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4. OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR I CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
4.1. OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR 
Conclosa la fase de coneixement dels edificis o espais en els quals s’ha d’actuar, i la fase 
d’anàlisi del coneixement, en la qual s’avalua l’estat actual del conjunt monumental des de les 
seves vessants més rellevants, el present pla director es planteja la definició dels seus 
objectius. 

En aquest sentit, es fixa com a objectius generals, conservar el testimoni i el llegat històric del 
conjunt monumental i propiciar el seu coneixement, reutilització i dinamització.  

A partir d’aquests objectius generals, el pla director es planteja, també com a objectius, establir 
les directrius per a les futures intervencions, determinar els criteris de restauració monumental 
adients i definir els usos més adequats, per tal de consensuar-los entre els diferents agents que 
tenen la responsabilitat de salvaguardar el conjunt monumental, tenint present, en tot moment, 
els requeriments de funcionament dels seus components, els condicionants derivats dels 
antecedents històrics i de l’arquitectura preexistent, i la resolució de la seva problemàtica física i 
estructural, per assegurar la seva conservació i pervivència a les futures generacions. 

Igualment, són objectius del present pla director determinar i valorar els estudis, projectes i 
obres que caldrà dur a terme en el marc del procés de conservació i restauració, i de 
coneixement i dinamització del conjunt monumental i aconseguir formular un instrument al 
servei de les entitats públiques concurrents i de la propietat, el qual sigui operatiu per a la 
conservació, protecció i revitalització del conjunt monumental, i faciliti, alhora, la presa de 
decisions en relació amb els usos, el programa d’actuació, la seva execució i la seva gestió.  

 

4.2. CRITERIS D’INTERVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL 
Es defineixen com a criteris d’intervenció de caràcter general els següents: 

• Conservar el testimoni i el llegat històric del conjunt monumental, a través tant d’actuacions 
de consolidació, reparació, reconstrucció, o restauració, com d’intervencions de reutilització i 
d’equipament encaminades a revitalitzar el conjunt. 

• Reconstruir i restaurar el paisatge recuperant la imatge que ha tingut al llarg de la història i 
minimitzant els impactes ambientals. 

• Prescriure que qualsevol intervenció que es realitzi en el conjunt monumental contempli una 
recerca interdisciplinària –històrica, arqueològica i arquitectònica– amb l’objectiu de resoldre 
o minorar l’escassetat de coneixement que presenten bona part dels components del conjunt 
monumental. 

• Valorar el monument en el seu conjunt, tot i el diferent pes històric, arquitectònic i funcional  
de cadascun dels seus components. 

• Programar la museïtzació del conjunt, la qual permeti una aproximació senzilla al monument, 
dirigida cap a aquells aspectes que permetin un millor coneixement del conjunt. 

 
4.3. CRITERIS D’INTERVENCIÓ DE CARÀCTER ESPECÍFIC 
 
Des del coneixement històric i arqueològic  
El conjunt monumental presenta, en la seva majoria de components, una notable escassetat de 
coneixements de caràcter històric, per la qual cosa és del tot imprescindible que qualsevol 
intervenció sobre aquests contempli un estudi previ de les fonts documentals. 
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Tanmateix, al llarg del treball, s’han posat de manifest les mancances de caràcter arqueològic 
que presenta el conjunt i cada un dels seus components i, consegüentment, la necessitat de 
prescriure l’obligació que qualsevol intervenció arquitectònica vagi precedida del sondeig, 
excavació extensiva, estudi de paraments, etc. que correspongui, per tal d’aconseguir un 
coneixement suficient sobre el component del conjunt en el qual s’ha d’actuar. D’altra banda, es 
determina, igualment, un seguiment arqueològic de qualsevol moviment de terres derivat de 
l’execució del projecte, el qual haurà d’organitzar-se com una excavació arqueològica en el cas 
que el tipus de substrat que s’hagi d’extraure així ho aconselli. Per tal de garantir un correcte 
seguiment arqueològic de la intervenció arquitectònica, caldrà preveure la participació d’un 
arqueòleg en la direcció facultativa de l’obra, juntament amb els altres tècnics corresponents. 

 

Pel que fa als criteris tècnics específics de la intervenció arqueològica, aquests s’hauran de 
cenyir necessàriament a la metodologia estratigràfica habitual utilitzada en aquest tipus 
d’estudis i basada en el mètode de registre de les dades proposat per E.C. Harris i per A. 
Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en aquest tipus d’edificis i de les 
circumstàncies concretes de l'excavació. La mateixa metodologia, amb les correccions 
necessàries, s’utilitzarà, també, per als estudis de paraments. 

 

Des del coneixement arquitectònic  
• Plantejar les intervencions arquitectòniques, utilitzant solucions constructives i tècniques i 

materials que siguin compatibles amb els valors històrics, arquitectònics, simbòlics, 
paisatgístics i socials del conjunt monumental. 

• Adequar els components del conjunt, ja siguin construccions o espais lliures sense edificar, 
al nous usos proposats, vetllant, en tot cas, per a la seva efectiva compatibilitat amb la 
naturalesa monumental del conjunt. 

• Plantejar intervencions arquitectòniques que es diferenciïn de les preexistències històriques  
i que, en la mesura que sigui possible, tinguin caràcter reversible, s’allunyin de mimetismes 
històrics i evitin plantejaments de falsificació històrica. 

• Tenir en consideració els requeriments normatius que són propis dels usos, activitats i 
instal·lacions a mantenir o a implantar, sempre que siguin compatibles amb els 
condicionants patrimonials del conjunt monumental.  

 
Des del paisatge 
• Reformar, restituir o restaurar les antigues àrees de coberta vegetal que formen part del 

conjunt monumental i que actualment  incideixen negativament en aquest. 

• Prescriure l’actuació, a través de la redacció del planejament urbanístic adequat, en l’entorn 
d’aquelles construccions properes al castell que, tot i no formar part del recinte monumental, 
han transformat la relació històrica i simbòlica del monument amb el paisatge del que forma 
part. 

 
Des del programa d’ús 
• Millorar el programa d’usos actuals, incorporant nous usos culturals, pastorals i turístics que 

s’adeqüin als condicionants arquitectònics i ambientals del conjunt monumental i alhora 
facilitin la interpretació històrica dels diferents components d’aquest. 
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5. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
Prèviament a la identificació dels sectors d’actuació i a la descripció i valoració econòmica de 
les actuacions proposades, es subratllen les principals línies d’actuació i s’analitzen i es 
defineixen alguns aspectes rellevants relatius a la distribució física del programa funcional, a la 
comprovació de la viabilitat d’algunes propostes i a la millora de l’accessibilitat d’alguns edificis. 

5.1. PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ 
Recinte del castell 

- Prospeccions arqueològiques. 
- Formalització dels senders dels recorreguts de visita i proteccions. 

Nucli sobirà 

- Tancar provisionalment  el procés d’intervenció arquitectònica. 
- Prospeccions arqueològiques, a l’oest de les construccions i al nord, entre la torre de 

l’homenatge i l’antiga cisterna nord. 

Antiga cisterna nord 

- Prospeccions arqueològiques, investigació històrica, estudi de paraments. 
- Consolidació de l’estructura. 

Baluard 

- Prospeccions arqueològiques, investigació històrica, estudi de paraments. 
- Reposició parcial del volum. 

Muralla de llevant 

- Prospeccions arqueològiques, investigació històrica, estudi de paraments. 
- Redefinició dels paraments de la muralla i les torres. 

Espai d’accés a l’església 

- Actuacions per a la millora de l’accessibilitat. 

Església de Sant Pere 

- Estudi de comportament estructural de l’edifici. 
- Neteja, consolidació de morters, reparacions i restitucions puntuals, restauració de la 

decoració barroca. 

Rectoria i cal Campaner 

- Estudi de comportament estructural de l’edifici. 
- Rehabilitació d’acord amb el programa funcional (hostatgeria, centre d’interpretació, 

habitatge del conserge) 
- Actuacions per a la millora de l’accessibilitat. 

Edifici de cel·les i menjador 

- Estudi de comportament estructural de l’edifici. 
- Rehabilitació d’acord amb el programa funcional (hostatgeria) 
- Actuacions per a la millora de l’accessibilitat. 

Edifici complementari. Ala nord 

- Estudi de comportament estructural de l’edifici. 
- Rehabilitació d’acord amb el programa funcional (hostatgeria) 
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Edifici complementari. Antic garatge 

- Rehabilitació d’acord amb el programa funcional (cafeteria-bar) 
- Ampliació pel costat de llevant d’acord amb el programa funcional (serveis sanitaris 

generals del recinte). Tenir en compte la solució aportada en el projecte redactat per 
Pons-Julián, SLP documentat en l’apartat 1.3.1 de la present memòria. 

Turó de llevant 

- Trasllat de la torre de telecomunicacions. 

Esplanada d’aparcament 

- Integració ambiental i paisatgística de l’esplanada d’aparcament. No incloure l’actuació 
proposada en el projecte redactat per l’arquitecte Miquel Vidal Pla documentat en l’apartat 
1.3.3 de la present memòria. 

Actuació externa al recinte monumental 

- Redacció del pla especial urbanístic d’integració de la residència de la Font Santa en 
l’entorn ambiental i paisatgística del castell de Subirats. 

 

5.2. DISTRIBUCIÓ FÍSICA DEL PROGRAMA FUNCIONAL 
El pla director planteja un programa funcional ambivalent, en què es manté el caràcter religiós, 
pastoral i emblemàtic del Santuari de la Font Santa en el context territorial –sobretot en les 
edificacions agrupades al sector de ponent–, i  a la vegada s’accentua un programa de turisme 
cultural en el qual els serveis relacionats amb les visites públiques al monument, prenen una 
notable rellevància. 

La distribució física del programa funcional incideix bàsicament en les edificacions que 
constitueixen  l’antiga rectoria i cal Campaner, i els edificis moderns construïts als anys setanta 
i vuitanta del segle XX, i està condicionada per les característiques arquitectòniques i 
històriques del conjunt monumental i pel caràcter privat i públic dels usos i activitats que s’hi 
han de desenvolupar. 

El centre d’interpretació del castell de Subirats es planteja situar-lo a la planta primera de 
l’antiga rectoria, en l’espai que actualment s’anomena museu. Aquesta situació, tot i que 
presenta un accés forçat des del primer replà de l’escala de l’església, permet independitzar el 
centre de la resta de dependències de l’edifici. 

El sector destinat a hostatgeria, es proposa ubicar-lo a la planta baixa de la rectoria i a la planta 
baixa i primera dels edificis construïts als anys setanta i vuitanta del segle XX, amb alguns 
espais polivalents amb usos compartits. Així, la sala d’arcades de la planta baixa de la rectoria 
compartirà els usos propis de recepció i sala d’estar de l’hostatgeria, amb possibles usos 
pastorals esporàdics, i el menjador de la planta primera podrà ser utilitzat, tant per a 
l’hostatgeria, com per a celebracions externes, com també per a activitats pastorals o  del 
centre d’interpretació. 

Les habitacions de l’hostatgeria –assimilable a un petit establiment de turisme rural–, es 
proposa situar-les a la planta baixa, en l’espai actualment ocupat per cel·les; i l’ala nord, de la 
planta primera, adossada a la roca, es proposa destinar-la a sala noble i a àrea de serveis 
generals i serveis complementaris de l’hostatgeria.  

Es planteja, també, rehabilitar l’antiga edificació de cal Campaner, en planta baixa i primera, 
per a situar-hi l’habitatge del conserge. La seva posició dins del conjunt i el seu accés 
independent de la resta determina la idoneïtat d’aquesta ubicació.  

Per al desenvolupament dels programes de turisme cultural i per a les celebracions religioses i 
festives, és important que el recinte disposi de serveis sanitaris per a ús general del conjunt 
monumental. Tanmateix, és adient la implantació d’un servei de cafeteria-bar. Amb aquestes 

finalitats, es suggereix implantar els serveis sanitaris generals en un petit edifici de nova planta 
adossat a la construcció moderna coneguda com antic garatge, en la qual es situa la cafeteria-
bar. Aquesta proposta recull el criteri d’un projecte no executat, la descripció i documentació del 
qual estan contingudes en l’apartat 1.3.1. de la present memòria.  

La distribució dels espais proposats està continguda en les figures 46 i 47 que s’adjunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46. Distribució del programa funcional en planta baixa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Distribució del programa funcional en planta primera 
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5.3. COMPROVACIÓ DE LA VIABILITAT D’ALGUNES PROPOSTES 
A causa dels condicionants de l’arquitectura preexistent, s’ha considerat convenient comprovar 
la viabilitat d’algunes de les propostes de situació dels nous usos proposats. Amb aquesta 
finalitat, s’ha estudiat la distribució interior dels espais que podrien presentar majors dificultats 
per encabir els usos previstos d’hostatgeria i d’habitatge del conserge.  

En el cas de l’hostatgeria, s’ha comprovat que l’espai ocupat actualment per cel·les en desús 
admet la distribució de tres dormitoris amb bany, i que és possible la redistribució dels lavabos 
al servei del menjador de la planta primera. 

En el cas de l’habitatge del conserge, s’ha comprovat que és possible la seva distribució 
ocupant les plantes primera i segona de cal Campaner, amb accés independent des de 
l’exterior i comunicació interior amb l’hostatgeria i el centre d’interpretació del castell.   

L’estudi de distribució d’aquests espais està contingut en l’annex 7.1. El resultat és orientatiu i 
s’ha realitzat únicament a l’efecte de comprovar la seva viabilitat. El disseny definitiu serà 
objecte dels projectes d’execució corresponents. 

 

5.4. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
Les característiques i condicionants de l’arquitectura del conjunt monumental i l’objectiu general 
de conservar el testimoni i el llegat històric del conjunt i propiciar el seu coneixement, 
reutilització i dinamització, fan molt difícil afrontar estrictament la supressió de barreres 
arquitectòniques. No obstant això, el pla director planteja un conjunt d’actuacions encaminades 
a la millora de l’accessibilitat. 

 

Accessibilitat al centre d’interpretació, església i mirador 
El centre d’interpretació del castell es situa a la planta primera de l’antiga rectoria, en l’espai 
actualment anomenat museu. L’únic accés exterior a aquesta planta és el que està situat al 
primer replà de l’escala de l’església, a través de la qual també s’arriba al recinte del cementiri i 
al mirador, i a les escales d’accés al nucli sobirà del castell. 

El pla director es planteja la millora de l’accessibilitat al centre d’interpretació del castell a través 
de la incorporació d’una passera amb rampa de fusta, sobre estructura metàl·lica, que segueixi 
sensiblement l’alineació del mur del cementiri, per sobre la roca natural, la qual tingui l’origen al 
camí i l’arribada al primer replà de l’escala de l’església.  

Igualment el pla director planteja millorar l’accessibilitat a l’església de Sant Pere i al mirador, 
que constitueix la coberta plana transitable de l’edifici de l’antiga rectoria. Aquesta millora es fa 
a través de la instal·lació d’un ascensor que té l’origen al vestíbul del centre d’interpretació i 
parades al nivell de la porta de l’església i al nivell del mirador. 

Com a alternativa a la construcció de l’esmentada passera amb rampa, s’apunta la possibilitat 
que l’ascensor tingui el seu origen a nivell de la rasant del terreny. Aquesta alternativa 
comporta l’excavació d’un pou des de la planta del centre d’interpretació fins al nivell  de la 
rasant exterior, així com l’excavació d’un túnel, des de l’origen de l’ascensor, fins al mur de 
l’actual façana.  

Les alternatives proposades s’hauran de valorar, al seu moment, en funció de la seva viabilitat 
tècnica i econòmica, en contraposició amb l’impacte que puguin produir en el monument. 

 

 

 

 
Accessibilitat als dormitoris de l’hostatgeria i al menjador 
Els dormitoris de l’hostatgeria es situen a un nivell de 85 cm per sota del nivell de la plataforma 
plana que s’aixeca al costat nord del camí perimetral del recinte i que constitueix la planta baixa 
de l’edifici construït als anys setanta del segle XX. Per sobre d’aquesta planta, està situat 
l’actual menjador. Ambdós espais, actualment, únicament són accessibles, a través d’escales, 
des de l’interior de l’edificació. 

El pla director planteja millorar l’accessibilitat a aquests dos espais a través de la instal·lació 
d’un elevador vertical, amb accés des de la plataforma nord, que limita amb el camí, amb 
parada inferior al recinte de dormitoris de l’hostatgeria de la planta baixa, i amb parada superior 
al menjador de la planta primera.  

Les dues propostes plantejades per a millorar l’accessibilitat, el contingut gràfic de les quals es 
reflecteix esquemàticament en l’annex 7.2, no s’han d’entendre com a propostes vinculants de 
disseny, sinó com a propostes d’actuació orientativa, les quals, dins el marc del present pla 
director, poden admetre moltes solucions de disseny, dues de les quals són les que s’aporten. 
Correspon als projectes executius la definició detallada de les solucions de disseny que 
finalment s’adoptin. 

 

5.5. IDENTIFICACIÓ DELS SECTORS D’ACTUACIÓ 
Les propostes d’actuació programades pel pla director s’estructuren en diferents sectors 
d’actuació, els quals són coincidents amb els components del conjunt monumental descrits en 
l’apartat 2.7.1.2 del present treball. 

En el plànol adjunt (figura 48), s’identifiquen els components on s’emplacen les diferents 
actuacions proposades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Identificació dels components 
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5.6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 
 
Component 1. Recinte del castell 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica.  
c) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b i c.  
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: d, e i f.  
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de consolidació i 

restauració de possibles restes i estructures conseqüència de la recerca arqueològica. 
Actuacions 

a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja del terreny amb seguiment arqueològic. 
b) Estesa de graveta i sauló per a formalitzar els senders dels recorreguts de visita. 
c) Col·locació de baranes i altres proteccions en els senders dels recorreguts de visita 

enretirades dels murs o altres elements constructius i de les contencions rocoses 
naturals. 

d) Desbrossament de vegetació i arrels del mur de migdia. 
e) Consolidació dels carreus irregulars de la base del mur de migdia previ estudi del 

parament. 
f) Substitució de les proteccions exteriors de la il·luminació monumental i restitució 

provisional a l’espera del projecte definitiu d’il·luminació. 
g) Consolidació i restauració de possibles noves restes i estructures conseqüència de la 

recerca arqueològica amb seguiment arqueològic. 
 

Component 2. Nucli sobirà 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica a l’oest de les construccions i al 

nord, entre la torre de l’homenatge i l’antiga cisterna nord. 
c) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a i b i les de consolidació i restauració de possibles restes i 
estructures conseqüència de la recerca arqueològica.  

Actuacions 
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja de l’interior dels recintes. 
b) Reposició de graves a l’interior dels recintes. 
c) Consolidació i restauració de possibles noves restes i estructures conseqüència de la 

recerca arqueològica amb seguiment arqueològic. 
 

Component 3. Antiga cisterna nord 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica. 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció. 
d) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b, c i d. 
f) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de consolidació i 

restauració de possibles restes i estructures conseqüència de la recerca arqueològica. 
Actuacions 

a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja exterior, interior i de l’entorn amb 
seguiment arqueològic. 

b) Retirada i resituació provisional de la llumenera d’il·luminació monumental que afecta 
la construcció. 

c) Consolidació de l’estructura i la bocana de la volta de pedra i del mur frontal, d’acord 
amb l’estudi del comportament estructural de la construcció. 

d) Reposició de pedra i rejuntat amb morter de calç a l’intradós de la volta. 
e) Consolidació i restauració de possibles noves restes i estructures conseqüència de la 

recerca arqueològica amb seguiment arqueològic. 
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Component 4. Baluard 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica. 
c) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b, c, d i e. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de consolidació i 

restauració de possibles restes i estructures conseqüència de la recerca arqueològica.  
Actuacions 

a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja exterior, amb seguiment arqueològic. 
b) Consolidació dels coronaments dels murs. 
c) Recuperació d’alguns possibles carreus de la construcció actualment situats a l’entorn. 
d) Reconstrucció de l’aresta de llevant del baluard, consolidació i sanejament de la base i 

els paraments dels murs existents, reposició de paredat i rejuntat, si s’escau, amb 
morter de calç compatible amb la fàbrica. 

e) Buidat, si s’escau, de les runes i terres interiors d’acord amb els estudis històrics i 
arqueològics i consolidació estructural. 

f) Consolidació i restauració de possibles noves restes i estructures conseqüència de la 
recerca arqueològica amb seguiment arqueològic. 

 
Component 5. Muralla de llevant 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica. 

c) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b, c, d i e. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut de consolidació i 

restauració de possibles restes i estructures conseqüència de la recerca arqueològica.  
Actuacions 

a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja amb seguiment arqueològic. 
b) Consolidació i reposició de paredat dels coronaments dels murs de la muralla i de les 

torres. 
c) Consolidació i sanejament dels paraments dels murs existents i rejuntat, si s’escau, 

amb morter de calç compatible amb la fàbrica. 
d) Substitució de les parts d’obra consolidada modernament, fetes sense control tècnic, si 

així es desprèn de les conclusions dels estudis històrics, de paraments i arqueològics. 
e) Consolidació del mur de l’estança circular del costat de migdia. 
f) Consolidació i restauració de possibles noves restes i estructures conseqüència de la 

recerca arqueològica amb seguiment arqueològic. 
 

Component 6. Espai d’accés a l’església, cementiri i castell 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
b) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b, c i d 
Actuacions 

a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja del clos situat a llevant contigu a l’absis. 
b) Construcció d’una passera amb rampa de fusta, sobre estructura metàl·lica, la qual 

seguirà sensiblement l’alineació del mur del cementiri, per sobre la roca natural, des 
del camí perimetral fins al primer replà de l’escala de l’església. 

c) Remodelació de l’escala de l’església, ampliant l’estesa del primer replà i avançant la 
línia d’esteses dels graons.  

d) Modificació del sentit batent de les fulles de la porta reixada que tanca l’arcada de maó 
situada al primer replà de l’escala de l’església. 

e) Supressió del graó existent al portal de l’església amb la formació d’un replà al seu 
davant, el nivell del qual serà coincident amb el de la parada de l’ascensor. 
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Component 7. Església de Sant Pere 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica. 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció. 
d) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a i b. 
Actuacions 

a) Actuacions a l’exterior de l’església. 
a1. Neteja general de les cobertes i desbrossament de vegetació a les cobertes i 

campanar 
a2. Repàs general de les cobertes amb substitució de teules trencades o malmeses i 

d’una xemeneia de fibrociment situada a la coberta de l’actual sagristia. 
a3. Neteja i arrencada de vegetació de les façanes i dels morters de les juntes 

executades amb ciment pòrtland. 
a4. Consolidació dels morters originals de les façanes i nou rejuntat amb morter de 

calç compatible amb la fàbrica. 
a5. Reintegració de les llindes, ampits i brancals de la finestra de la cara de llevant de 

la capella del Roser, de la finestra cega de la capella del Sant Crist i de la finestra 
de la cara de ponent de la nau. 

b) Actuacions a l’interior de l’església. 
b1. Neteja i arrencada dels morters de les juntes executades amb ciment pòrtland. 
b2. Consolidació dels morters originals i nou rejuntat amb morter de calç compatible 

amb la fàbrica. 
b3. Tractament consolidant dels morters de les juntes dels paraments, arcs i voltes. 
b4. Cosit i reparació de l’esquerda de l’arc de la capella del Sant Crist i reparació de 

les fissures de les voltes de les capelles del Sant Crist i del Roser. 
b5. Restauració de la decoració barroca de les capelles del Sant Crist i del Roser i 

pintat de paraments i voltes. 
b6. Reparació dels desperfectes de l’enguixat del sostre de la sagristia, col·locació 

d’aillament i pintat de parets i sostre. 
b7. Substitució de les peces de pedra malmeses del paviment i rejuntat de les juntes 

amb morter de calç. 

b8. Reestructuració dels elements d’equipament interior, tant funcionals com 
simbòlics, amb substitució d’aquells que són discordants amb el monument. 

b9. Reestructuració de la il·luminació interior. 
b10. Senyalització interior. 

 
Component 8. Cementiri 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
c) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a i b. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: c, d i e 
Actuacions 

a) Neteja i arrencada de vegetació del mur exterior i dels morters de les juntes 
executades amb ciment pòrtland.  

b) Consolidació dels morters originals del mur exterior i nou rejuntat amb morter de calç 
compatible amb la fàbrica. 

c) Repàs i rejuntat del paviment de toves de la coberta plana transitable. 
d) Reparació del cantell del forjat al frontis de l’accés al recinte. 
e) Condicionament de la il·luminació interior del recinte. 

 
Component 9. Rectoria i cal Campaner 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
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b) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a i b. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: c i d. 
f) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: e. 
g) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: f. 
h) Redacció del projecte museològic i museogràfic i del centre d’interpretació del castell 

de Subirats. 
Actuacions 

a) Actuacions a l’exterior de la rectoria. 

a1. Enderroc del cos de serveis sanitaris situat a la coberta plana transitable adossat 
a la nau de l’església i a la capella del Roser, i reposició o reparació del paviment.  

a2. Repàs i rejuntat del paviment ceràmic de la coberta plana transitable. 

a3. Neteja de la façana de ponent i de les llosanes dels balcons. 

a4. Pintat de baranes de balcó i reixes de llangardaix de la façana de llevant. 

a5. Repàs de la coberta nord amb substitució de teules trencades o malmeses. 

a6. Neteja del parament i l’escala i arrencada de vegetació de la roca de la façana 
nord. 

b) Actuacions a l’exterior de cal Campaner. 

b1. Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses.  

b2. Neteja de la façana i de la pedra de la finestra de la façana nord, reparació de les 
parts malmeses i substitució dels morters moderns per morters de calç integrats 
als paraments i arrencada de vegetació. 

b3. Reparació i reintegració dels contorns de les finestres. 

b4. Encastament de l’escomesa elèctrica de la façana nord i del conducte vertical de 
la façana de ponent, reposant el parament amb morter de calç compatible amb la 
fàbrica. 

c) Actuacions a l’interior de la planta baixa. Sala d’arcades de la rectoria (cota 290,18). 

c1. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta.  

c2. Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, porticons, portes, baranes, 
recobriments de bigues, etc.), amb protector químic insecticida-fungicida.  

c3. Instal·lació de calefacció. 
c4. Condicionament de la instal·lació elèctrica. 
c5. Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d’acord amb el programa 

funcional. 
d) Actuacions a l’interior de la planta primera. Ala nord de la rectoria (cotes 291,85 i 

292,10). 

d1. Actuacions generals de reparació i millora. 

d2. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores, i repàs i pintat de la fusteria. 

d3. Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, porticons, portes, 
arrambadors, etc.), amb protector químic insecticida-fungicida.  

d4. Instal·lació de calefacció. 

d5. Condicionament de la instal·lació elèctrica. 

d6. Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d’acord amb el programa 
funcional. 

e) Actuacions a l’interior de la planta baixa i primera. Cal Campaner (cotes 288,00 i 
290,85) 

e1. Enderroc dels envans de l’actual distribució interior, mantenint els nivells i l’escala 
d’accés a la planta primera.   

e2. Distribució, en planta baixa i primera, per a ús d’habitatge del conserge, i 
instal·lació d’aigua, electricitat i calefacció, equipament de cuina i banys i mobiliari.  

e3. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores, i repàs i pintat de la fusta.  

e4. Tractament preventiu a les finestres de fusta, amb protector químic insecticida-
fungicida. 

f) Actuacions a la planta primera. Sala museu de la rectoria (cota 292,95) 

f1. Enderroc de les escales i d’un tram de forjat del sostre situat a la zona d’accés a 
coberta plana transitable. 

f2. Construcció d’un tram de forjat que substituirà el forjat que s’haurà enderrocat a la 
zona d’accés a coberta plana transitable, el nivell del qual serà el de la porta de 
l’església, coincident amb la primera parada de l’ascensor. Construcció de 
paviment superior i escales laterals adossades, formats amb peces ceràmiques 
iguals a les existents a la resta de la coberta plana transitable. 

f3. Construcció de caixa d’ascensor i instal·lació d’ascensor, per a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques, entre la planta primera i la coberta plana practicable, 
amb dues parades: una d’accés a l’església, i l’altra a la coberta-mirador. 

f4. Construcció de rampa, per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, des del 
primer replà de l’escala de l’església fins al nivell de l’actual paviment de la sala 
museu (futur centre d’interpretació). 

f5. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres i balconeres, amb substitució 
del vidre antic per vidre aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta. 

f6. Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, balconeres, porticons, 
portes, recobriments de bigues, etc.), amb protector químic insecticida-fungicida. 

f7. Instal·lació de calefacció. 

f8. Condicionament de la instal·lació elèctrica. 

f9. Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d’acord amb el projecte 
museogràfic del  centre d’interpretació del castell de Subirats. 

 

 

 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 80 

Component 10. Edifici de cel·les i menjador 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: a. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: b. 
f) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: c. 
Actuacions 

a) Actuacions a l’exterior 

a1. Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses. 

a2. Neteja de les façanes i arrencada de vegetació. 

b) Actuacions a l’interior de la planta baixa. Cel·les (cota 288,86) 

b1. Enderroc dels envans de l’actual distribució interior. 

b2. Distribució, en planta baixa, d’habitacions dobles d’hostatgeria, i instal·lació 
d’aigua, electricitat i calefacció, equipament de banys i mobiliari. 

b3. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores, i repàs i pintat de la fusta.  

b4. Tractament preventiu a les finestres de fusta, amb protector químic insecticida-
fungicida. 

c) Actuacions a l’interior de la planta primera. Menjador (cota 291,60) 

c1. Enderroc dels envans i del cel ras de l’actual distribució interior (bany i despatx). 

c2. Distribució, en planta primera, d’un cos de serveis higiènics, i instal·lació d’aigua, 
electricitat i calefacció, i equipament de banys. 

c3. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores. 

c4. Substitució de la  finestra d’acer del despatx per una d’alumini, igual a les de la 
resta d’obertures de mig punt. 

c5. Pintat de baranes de fusta i de reixes de ferro. 

c6. Millora de l’aïllament tèrmic del menjador per l’intradós de l’entrebigat del forjat 
amb pendent, amb la incorporació de l’aïllant corresponent i el folrat de fusta de 
les bigues de formigó. 

c7. Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, portes, baranes, etc.), amb 
protector químic insecticida-fungicida. 

c8. Construcció d’escala lleugera d’accés a la plataforma nord, adossada al mur 
nord que limita amb el camí, formada amb estructura metàl·lica i esteses de 
fusta. 

c9. Construcció d’escala lleugera d’estructura metàl·lica i esteses i replà de fusta, 
adossada a la façana de llevant del menjador, l’arrencada de la qual serà la 
plataforma nord que limita amb el camí, i l’arribada, el menjador de la planta 
primera. 

c10. Instal·lació d’elevador vertical, per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, 
amb accés des de la plataforma nord, que limita amb el camí i amb parades al 
recinte d’habitacions d’hostatgeria de la planta baixa i al menjador de la planta 
primera.  

 

Component 11. Edifici complementari. Ala nord 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments. 
b) Aixecament detallat de plànols d’estat actual. 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció. 
d) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: a. 
e) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà 

l’actuació proposada: b. 
Actuacions 

a) Actuacions a l’exterior 

a1. Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses. 

a2. Neteja de les façanes i arrencada de vegetació. 

b) Actuacions a l’interior de la planta baixa. Ala nord (cota 292,34) 

b1. Neteja de panys interiors de roca natural de restes orgàniques, microorganismes, 
fongs i algues i aplicació de consolidant. 

b2. Enderroc dels envans de l’actual distribució interior. 
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b3. Distribució, en planta baixa, d’acord amb el programa funcional desenvolupat en el 
projecte executiu, i instal·lació d’aigua, electricitat i calefacció, equipament i 
mobiliari. 

b4. Millora de l’aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre 
antic per vidre aïllant de dues llunes incolores, i repàs i pintat de la fusta. 

b5. Millora de l’aïllament tèrmic per l’intradós del forjat amb pendent, amb la 
incorporació de cel ras amb l’aïllant corresponent. 

b6. Tractament preventiu als elements de fusta (portes, finestres, etc.) amb protector 
químic insecticida-fungicida. 

b7. Pintat de baranes de fusta i de reixes de ferro. 

 

Component 12. Edifici complementari. Antic garatge 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Investigació històrica. Estudi de paraments.  
b) Estudi geotècnic. 
c) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a i b. 
Actuacions 

a) Actuacions a l’exterior 

a1. Millora de l’aïllament tèrmic per sobre de la coberta plana existent amb 
incorporació d’aïllant, nova impermeabilització i nou paviment. 

a2. Neteja de les façanes i arrencada de vegetació. 

a3. Reforma de la plataforma nord (en part pavimentada) que limita amb el camí, per 
a la seva utilització com a terrassa del nou ús de cafeteria-bar i com a accés 
alternatiu a les habitacions d’hostatgeria de la planta baixa i al menjador de la 
planta primera. Obres de pavimentació, instal·lació de baranes, etc. 

a4. Ampliació de la planta baixa pel costat de llevant, seguint l’alineació del camí, per 
a l’emplaçament dels serveis sanitaris generals del recinte monumental. 
Fonaments (amb seguiment arqueològic), estructura, aïllaments, oficis, distribució 
interior, instal·lacions d’aigua, electricitat, calefacció, equipament, mobiliari etc. 

b) Actuacions a l’interior de la planta baixa. Antic garatge (cota 289,70) 

b1. Neteja de panys interiors de roca natural, de restes orgàniques, microorganismes, 
fongs i algues, amb producte fungicida-alguicida i aplicació de consolidant. 

b2. Reforma del cos existent per a la ubicació de nous usos (cafeteria-bar) 
desenvolupats en el projecte executiu, i instal·lació d’aigua, electricitat i calefacció, 
equipament i mobiliari. 

Component 13. Mirador de mestral 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Redacció de projecte l’abast del qual seran les actuacions proposades a i b 

Actuacions 
a) Repàs de les escales d’accés. 

b) Col·locació de proteccions de seguretat. 

 

Component 14. Creu del castell de Subirats 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Redacció de projecte l’abast del qual seran les actuacions proposades a, b i c 

Actuacions 
a) Neteja de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte 

fungicida-alguicida i aplicació de consolidant. 

b) Repàs i neteja dels graons de l’escala nord-est i col·locació de barana.  

c) Senyalització 

 

Component 15. Camí perimetral 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual seran les 

actuacions proposades: a, b, c, d i e. 
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Actuacions 
a) Desbrossament dels vorals. 
b) Acabament del muret lineal de protecció del costat nord amb muret de planta 

arrodonida construït amb pedra. 
c) Col·locació de barana de protecció al costat nord, des del nou muret de planta 

arrodonida, fins al tancament amb porta reixada situat al nord del turó de llevant. 
d) Col·locació de barana de protecció al costat sud, des del tancament amb porta reixada 

situat al sud del turó de llevant, fins a l’inici del muret confrontant amb l’escala de 
l’església. 

e) Reparació dels flonjalls existents al costat nord i dels clots puntuals, trams quartejats i 
vorals deteriorats de gran part del seu recorregut. 

 
Component 16. Turó de llevant 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà  

l’actuació proposada: a. 
Actuacions 

a) Trasllat de la torre de telecomunicacions situada al cim del turó a un nou emplaçament 
que no afecti paisatgísticament el monument. 

 
Component 17. Accés exterior i esplanada d’aparcament 
 
 
 
 
 
 
 

Estudis i projectes 
a) Redacció del projecte executiu i estudi de seguretat i salut, l’abast del qual serà la 

reparació ambiental i paisatgística de l’esplanada de l’aparcament. 
 

Actuacions 
a) Reparació ambiental i paisatgística de l’esplanada de l’aparcament, incorporant 

elements d’urbanització tous, propis del lloc, i la plantació especialment de pi blanc 
(pinus halepensis) i masses i elements arbustius de les espècies de l’entorn, d’acord 
amb el contingut del projecte. 

Actuació externa al recinte monumental 
a) Redacció del pla especial urbanístic d’integració de la residència de la Font Santa en 

l’entorn ambiental i paisatgístic del castell de Subirats. 
Objecte: 
i.- Analitzar la incidència ambiental i paisatgística de la residència de la Font Santa 

implantada modernament, aproximadament 28 m per sobre de la implantació del 
nucli sobirà del castell de Subirats, amb un volum i una posició que incideix 
negativament en el conjunt monumental. 

ii.- Proposar la reforma, restitució o restauració de les antigues àrees de coberta 
vegetal per a millorar la relació històrica i simbòlica del monument amb el paisatge 
del qual forma part i atenuar l’impacte de la moderna construcció. 

 

5.7. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 
El pla director del castell de Subirats vol ser un instrument de gestió al servei de la propietat i 
de l’Ajuntament de Subirats. Per aconseguir-ho, un dels aspectes rellevants és que, un cop 
definides les actuacions proposades, aquestes siguin valorades econòmicament amb el màxim 
de rigor. El coneixement del cost de les obres plantejades i dels diferents estudis i projectes a 
realitzar ha de permetre facilitar l’establiment del pla d’etapes per tal d’assolir els objectius de 
conservació, protecció i revitalització del conjunt monumental.  

La valoració econòmica de les actuacions proposades, tant la referida a les obres com als 
estudis i projectes necessaris, s’ha estructurat a partir de cada un dels components identificats: 

Component 1- Recinte del castell 
Component 2- Nucli sobirà  
Component 3- Antiga cisterna nord  
Component 4- Baluard  
Component 5- Muralla de llevant 
Component 6- Espai d’accés a l’església, cementiri i castell 
Component 7- Església de Sant Pere 
Component 8- Cementiri 
Component 9- Rectoria i cal Campaner 
Component 10- Edifici de cel·les i menjador 
Component 11- Edifici complementari. Ala nord. 
Component 12- Edifici complementari. Antic garatge. 
Component 13- Mirador de mestral 
Component 14- Creu del castell de Subirats  
Component 15- Camí perimetral 
Component 16- Turó de llevant 
Component 17- Accés exterior i esplanada d’aparcament 

Per a cada un dels components identificats, s’ha elaborat una fitxa, la qual conté l’amidament, 
el preu unitari, el pressupost d’execució material i el pressupost d’execució per contracta, 
descompostos en: estudis i projectes, cost de les obres i direcció d’obra. Al final d’aquesta 
relació, i per tal de fer el document més entenedor, s’ha elaborat un quadre resum del 
pressupost per components, amb l’import del PEM i del PEC, així com un quadre resum en el 
qual s’han descompost els estudis i projectes, el cost de les obres i  la direcció d’obra, 
igualment amb l’import del PEM i del PEC. 
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  COMPONENT 1. RECINTE DEL CASTELL           
  Amid.  Preu unitari PEM PEC 
  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 1,00 mes 10.530,00 € 10.530,00 € 15.416,97 € 
c) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 1a, 1b, 1c 11% PEM (a, b, c) (22.112,21€) 2.432,34 € 3.561,19 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 1d, 1e, 1f 11% PEM (e, e, f) (5.250,00€) 577,50 € 845,52 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       14.139,84 € 20.702,14 € 
      
  COST DE LES OBRES           
 Actuacions:     
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja del terreny 4.315,00 m2 0,95 € 4.099,25 € 6.001,71 € 
b) Estesa de graveta i sauló per a formalitzar els senders dels recorreguts de la visita 260,00 m2 8,00 € 2.080,00 € 3.045,33 € 
c) Col·locació de baranes i altres proteccions en els senders dels recorreguts de visita, enretirades 

dels murs o altres elements constructius i de les contencions rocoses naturals. 
160,00 m 93,00 € 14.880,00 € 21.785,81 € 

     SUBTOTAL       21.059,25 € 30.832,85 € 
Imprevistos (5%)    1.052,96 € 1.541,64 € 

  TOTAL  (1a, 1b, 1c)       22.112,21 € 32.374,49 € 
d) Desbrossament de vegetació i arrels del mur de mig dia 40,00 m 15,00 € 600,00 € 878,46 € 
e) Consolidació dels carreus irregulars de la base del mur de mig dia previ estudi del parament. 60,00 m2 40,00 € 2.400,00 € 3.513,84 € 
f) Substitució de les proteccions exteriors de la il·luminació monumental i restitució provisional a 

l'espera del projecte definitiu d'il·luminació 
4,00 u 500,00 € 2.000,00 € 2.928,20 € 

  SUBTOTAL       5.000,00 € 7.320,50 € 
Imprevistos (5%)    250,00 € 366,03 € 

  TOTAL  (1d, 1e, 1f)       5.250,00 € 7.686,53 € 
     

  TOTAL COST DE LES OBRES       27.362,21 € 40.061,01 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg . Actuacions 1a, 1b, 1c 50% (s.15% 10.530,02€) 789,75 € 1.156,27 € 
Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg . Actuacions 1d, 1e, 1f 50% (s.15% 10.530,02€) 789,75 € 1.156,27 € 
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 1a, 1b, 1c 

10% PEM (a, b, c) (22.112,21€) 2.211,22 € 3.237,45 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 1d, 1e, 1f 

10% PEM (d, e, f) (5.250,00€) 525,00 € 
768,65 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA   4.315,72 € 6.318,65 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 1. RECINTE DEL CASTELL       45.817,77 € 67.081,80 € 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENT 2. NUCLI SOBIRÀ           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 1.000,00 € 1.000,00 € 1.464,10 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica a l'est de les construccions i al nord, entre la 

torre de l'homenatge i l'antiga cisterna nord 
2,00 mes 10.530,00 € 21.060,00 € 30.833,95 € 

c) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut 11% PEM (4.712,40€) 518,36 € 758,93 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       22.578,36 € 33.056,98 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja de l'interior dels recintes 68,00 m2 8,00 € 544,00 € 796,47 € 
b) Reposició de graves a l'interior dels recintes 68,00 m2 58,00 € 3.944,00 € 5.774,41 € 
  TOTAL       4.488,00 € 6.570,88 € 

Imprevistos (5%)    224,40 € 328,54 € 
  TOTAL COST DE LES OBRES       4.712,40 € 6.899,42 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (4.712,40€) 471,24 € 689,94 € 
  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       471,24 € 689,94 € 

     
  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 2. NUCLI SOBIRÀ       27.762,00 € 40.646,34 € 
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  COMPONENT 3. ANTIGA CISTERNA NORD           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 0,50 mes 10.530,00 € 5.265,00 € 7.708,49 € 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció 1,00 Pa 500,00 € 500,00 € 732,05 € 
d) Aixecament de plànols de l'estat actual 6% PEM (9.240,00€) 554,40 € 811,70 € 
e) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut.  11% PEM (9.240,00€) 1.016,40 € 1.488,11 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       7.935,80 € 11.618,81 € 
      
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja exterior, interior i de l'entorn 100,00 m2 8,00 € 800,00 € 1.171,28 € 
b) Retirada i resituació provisional de la llumenera d'il·luminació monumental que afecta la construcció 1,00 Pa 720,00 € 720,00 € 1.054,15 € 
c) Consolidació de l'estructura i la bocana de la volta de pedra i del mur frontal, d'acord amb l'estudi 

del comportament estructural de la construcció 
40,00 m2 127,00 € 5.080,00 € 7.437,63 € 

d) Reposició de pedra i rejuntat amb morter de calç a l'intradós de la volta 32,00 m2 68,75 € 2.200,00 € 3.221,02 € 
      TOTAL       8.800,00 € 12.884,08 € 

Imprevistos (5%)    440,00 € 644,20 € 
  TOTAL COST DE LES OBRES       9.240,00 € 13.528,28 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg  15% (5.265,01€) 789,75 € 1.156,27 € 
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (9.240,00€) 924,00 € 1.352,83 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       1.713,75 € 2.509,10 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 3. ANTIGA CISTERNA NORD       18.889,55 € 27.656,19 € 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENT 4. BALUARD           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 1.200,00 € 1.200,00 € 1.756,92 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 0,75 mes 10.530,00 € 7.897,50 € 11.562,73 € 
c) Aixecament de plànols de l'estat actual 4% PEM (26.588,10€) 1.063,52 € 1.557,10 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut.  11% PEM (26.588,10€) 2.924,69 € 4.282,04 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       13.085,71 € 19.158,79 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja exterior 155,00 m2 8,00 € 1.240,00 € 1.815,48 € 
b) Consolidació dels coronaments dels murs 16,50 m2 210,00 € 3.465,00 € 5.073,11 € 
c) Recuperació d'alguns possibles carreus de la construcció actualment situats a l'entorn 10,30 m3 445,00 € 4.583,50 € 6.710,70 € 
d) Reconstrucció de l'aresta de llevant del Baluard, consolidació i sanejament de la base i els 

paraments dels murs existents i rejuntat, si s'escau, amb morter de calç compatible amb la fàbrica 
40,80 m2 210,00 € 8.568,00 € 12.544,41 € 

e) Buidat, si s'escau, de les runes i terres interiors d'acord amb els estudis històrics i arqueològics i 
consolidació estructural 

70,00 m3 106,65 € 7.465,50 € 10.930,24 € 

      TOTAL       25.322,00 € 37.073,94 € 
Imprevistos (5%)    1.266,10 € 1.853,70 € 

  TOTAL COST DE LES OBRES       26.588,10 € 38.927,64 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg  15% (7.897,52€) 1.184,63 € 1.734,42 € 
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (26.588,10€) 2.658,81 € 3.892,76 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       3.843,44 € 5.627,18 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 4. BALUARD       43.517,25 € 63.713,61 € 
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  COMPONENT 5. MURALLA DE LLEVANT           
Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 1.500,00 € 1.500,00 € 2.196,15 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 1,50 mes 10.530,00 € 15.795,00 € 23.125,46 € 
c) Aixecament de plànols de l'estat actual 6% PEM (31.874,54€) 1.912,47 € 2.800,05 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut.  11% PEM (31.874,54€) 3.506,20 € 5.133,43 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       22.713,67 € 33.255,09 € 
      
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja 140,00 m2 8,00 € 1.120,00 € 1.639,79 € 
b) Consolidació dels coronaments dels murs de la muralla i de les torres 44,00 m2 210,00 € 9.240,00 € 13.528,28 € 
c) Consolidació i sanejament dels paraments dels murs existents i rejuntat, si s'escau, amb morter de 

calç compatible amb la fàbrica 
385,00 m2 16,22 € 6.244,70 € 9.142,87 € 

d) Substitució de les parts d'obra consolidada modernament, fetes sense control tècnic, si així es 
desprèn de les conclusions dels estudis històrics, de paraments i arqueològics 

24,00 m3 525,00 € 12.600,00 € 18.447,66 € 

e) Consolidació del mur de l'estança circular del costat de mig dia 1,00 u 1.152,00 € 1.152,00 € 1.686,64 € 
      TOTAL       30.356,70 € 44.445,24 € 

Imprevistos (5%)    1.517,84 € 2.222,27 € 
  TOTAL COST DE LES OBRES       31.874,54 € 46.667,51 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg  15% (15.795,03€) 2.369,25 € 3.468,82 € 
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (31.874,54€) 3.187,45 € 4.666,75 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       5.556,70 € 8.135,57 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 5. MURALLA DE LLEVANT       60.144,91 € 88.058,17 € 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENT 6. ESPAI D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA, CEMENTIRI I CASTELL           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Aixecament de plànols de l'estat actual 3% PEM (28.923,30€) 867,70 € 1.270,40 € 
b) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut.  11% PEM (28.923,30€) 3.181,56 € 4.658,12 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       4.049,26 € 5.928,52 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament de vegetació i arrels i neteja del clos situat a llevant contigu a l'absis 25,00 m2 8,00 € 200,00 € 292,82 € 
b) Construcció d'una passera amb rampa de fusta, sobre estructura metàl·lica, la qual seguirà 

sensiblement l'alineació del mur del cementiri, per sobre la roca natural, des del camí perimetral 
fins al primer replà de l'escala de l'església 

26,00 m2 788,00 € 20.488,00 € 29.996,48 € 

c) Remodelació de l'escala de l'església, ampliant l'estesa del primer replà i avançant la línia d'esteses 
dels graons 

50,00 m 83,16 € 4.158,00 € 6.087,73 € 

d) Modificació del sentit batent de les fulles de la porta reixada que tanca l'arcada de maó situada al 
primer replà de l'escala de l'església 

1,00 u 1.500,00 € 1.500,00 € 2.196,15 € 

e) Supressió del graó existent al portal de l'església amb la formació d'un replà al seu davant, el nivell 
del qual serà coincident amb el de la parada de l'ascensor 

15,00 m2 80,00 € 1.200,00 € 1.756,92 € 

      TOTAL       27.546,00 € 40.330,10 € 
Imprevistos (5%)    1.377,30 € 2.016,50 € 

  TOTAL COST DE LES OBRES       28.923,30 € 42.346,60 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (28.923,30€) 2.892,33 € 4.234,66 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       2.892,33 € 4.234,66 € 
     

 COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 6. ESPAI D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA, CEMENTIRI I CASTELL       35.864,89 € 52.509,78 € 
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  COMPONENT 7. ESGLÉSIA DE SANT PERE           
Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 1.500,00 € 1.500,00 € 2.196,15 € 
b) Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 1,00 mes 10.530,00 € 10.530,00 € 15.416,97 € 
c) Estudi del comportament estructural 1,00 Pa 1.000,00 € 1.000,00 € 1.464,10 € 
d) Aixecament de plànols de l'estat actual 4% PEM (46.465,02€) 1.858,60 € 2.721,18 € 
e) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut.  11% PEM (46.465,02€) 5.111,15 € 7.483,23 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       19.999,75 € 29.281,63 € 

     
  COST DE LES OBRES           
 a) Actuacions a l'exterior de l'església     
a1) Neteja general de les cobertes i desbrossament de vegetació a les cobertes i campanar 210,00 m2 4,00 € 840,00 € 1.229,84 € 
a2) Repàs general de les cobertes amb substitució de teules trencades o malmeses i d'una xemeneia 

de fibrociment situada a la coberta de l'actual sagristia 
105,00 m2 17,43 € 1.830,15 € 2.679,52 € 

a3) Neteja i arrencada de vegetació de les façanes i dels morters de les juntes executades amb ciment 
pòrtland 

125,00 m2 46,42 € 5.802,50 € 8.495,44 € 

a4) Consolidació dels morters originals de les façanes i nou rejuntat amb morter de calç compatible 
amb la fàbrica, a l'exterior de l'església 

207,00 m2 16,22 € 3.357,54 € 4.915,77 € 

a5) Reintegració de les llindes, ampits i brancals de la finestra de la cara de llevant de la capella del 
Roser, de la finestra cega de la capella del Sant Crist i de la finestra de la cara de ponent de la nau 

3,00 u 1.216,67 € 3.650,01 € 5.343,98 € 

     SUBTOTAL (7a)       15.480,20 € 22.664,56 € 
Imprevistos (5%)    774,01 € 1.133,23 € 

      TOTAL (7a)       16.254,21 € 23.797,79 € 
b) Actuacions a l'interior de l'església     

b1) Neteja i arrancada dels morters de les juntes executades amb ciment pòrtland a l'interior de 
l'església 

92,00 m2 20,78 € 1.911,76 € 2.799,01 € 

b2) Consolidació dels morters originals i nou rejuntat amb morter de calç compatible amb la fàbrica a 
l'interior de l'església 

105,00 m2 16,22 € 1.703,10 € 2.493,51 € 

b3) Tractament consolidant dels morters de les juntes dels paraments, arcs i voltes a l'interior de 
l'església 

250,00 m2 11,43 € 2.857,50 € 4.183,67 € 

b4) Cosit i reparació de l'esquerda de l'arc de la capella del Sant Crist i reparació de les fissures de les 
voltes de les capelles del Sant Crist i del Roser 

2,00 u 200,00 € 400,00 € 585,64 € 

b5) Restauració de la decoració barroca de les capelles del Sant Crist i del Roser i pintat de paraments 
i voltes 

193,00 m2 22,36 € 4.315,48 € 6.318,29 € 

b6) Reparació dels desperfectes de l'enguixat del sostre de la sagristia, col·locació d'aïllament i pintat 
de parets i sostre 

82,00 m2 22,98 € 1.884,36 € 2.758,89 € 

b7) Substitució de les peces de pedra malmeses del paviment i rejuntat de les juntes amb morter de 
calç 

40,00 m2 130,00 € 5.200,00 € 7.613,32 € 

b8) Reestructuració dels elements d'equipament interior, tan funcionals com simbòlics, amb substitució 
d'aquells que són discordants amb el monument 

1,00 u 6.000,00 € 6.000,00 € 8.784,60 € 

b9) Reestructuració de la il·luminació interior 1,00 u 3.000,00 € 3.000,00 € 4.392,30 € 
b10) Senyalització interior 1,00 u 1.500,00 € 1.500,00 € 2.196,15 € 
      SUBTOTAL (7b)       28.772,20 € 42.125,38 € 

Imprevistos (5%)    1.438,61 € 2.106,27 € 
      TOTAL (7b)       30.210,81 € 44.231,65 € 

      
  TOTAL COST DE LES OBRES       46.465,02 € 68.029,44 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 10% PEM (46.465,02€) 4.646,50 € 6.802,94 € 
  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       4.646,50 € 6.802,94 € 

     
  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 7. ESGLÉSIA DE SANT PERE       71.111,27 € 104.114,01 € 

     
 

 

 

  COMPONENT 8. CEMENTIRI           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Aixecament de plànols de l'estat actual 6% PEM (10.908,77€) 654,53 € 958,30 € 
c) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 8a, 8b 11% PEM  (a, b) (4.078,52€) 448,64 € 656,85 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 8c, 8d, 8e 11% PEM (c, d, e) (6.830,25€) 751,33 € 1.100,02 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       2.454,50 € 3.593,63 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Neteja i arrencada de vegetació del mur exterior i dels morters de les juntes executades amb 

ciment pòrtland 
40,00 m2 46,42 € 1.856,80 € 2.718,54 € 

b) Consolidació dels morters originals del mur exterior i nou rejuntat amb morter de calç compatible 
amb la fàbrica 

125,00 m2 16,22 € 2.027,50 € 2.968,46 € 

  SUBTOTAL       3.884,30 € 5.687,00 € 
Imprevistos (5%)    194,22 € 284,36 € 

  TOTAL ( 8a,8b)       4.078,52 € 5.971,36 € 
c) Repàs i rejuntat del paviment de toves de la coberta plana transitable 135,00 m2 23,00 € 3.105,00 € 4.546,03 € 
d) Reparació del cantell del forjat al frontis de l'accés al recinte 5,00 m 80,00 € 400,00 € 585,64 € 
e) Condicionament de l' il·luminació interior del recinte 1,00 u 3.000,00 € 3.000,00 € 4.392,30 € 
  SUBTOTAL       6.505,00 € 9.523,97 € 

Imprevistos (5%)    325,25 € 476,20 € 
  TOTAL (8c, 8d, 8e)       6.830,25 € 10.000,17 € 

     
  TOTAL COST DE LES OBRES       10.908,77 € 15.971,53 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA      

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 8a, 8b 

10% PEM (a, b) (4.078,52€) 407,85 € 
597,13 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 8c, 8d, 8e 

10% PEM (c, d, e) (6.830,25€) 683,03 € 
1.000,02 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA  1.090,88 € 1.597,16 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 8. CEMENTIRI       14.454,15 € 21.162,32 € 
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  COMPONENT 9. RECTORIA I CAL CAMPANER           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 1.000,00 € 1.000,00 € 1.464,10 € 
b) Aixecament de plànols de l'estat actual 2% PEM (191.585,69€) 4.409,21 € 6.455,52 € 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció 1% PEM (191.585,69€) 2.204,61 € 3.227,77 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 9a, 9b 11% PEM (a, b) (19.295,91€) 2.122,55 € 3.107,63 € 
e) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 9c, 9d 11% PEM (c, d) (45.914,40€) 5.050,58 € 7.394,55 € 
f) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 9e 11% PEM (e ) (40.222,88€) 4.424,52 € 6.477,94 € 
g) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 9f 11% PEM (f ) (115.027,50€) 12.653,03 € 18.525,30 € 
h) Redacció de projecte museològic i museogràfic del centre d'interpretació del Castell de Subirats 15% (64.000,00€) 9.600,00 € 14.055,36 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       41.464,50 € 60.708,17 € 

     
  COST DE LES OBRES           

a) Actuacions a l'exterior de la rectoria     
a1) Enderroc del cos de serveis sanitaris situat a la coberta plana transitable adossat a la nau de 

l'església i a la capella del Roser, i reposició o reparació del paviment 
8,60 m3 68,60 € 589,96 € 863,76 € 

a2) Repàs i rejuntat del paviment ceràmic de la coberta plana transitable 172,50 m2 11,32 € 1.952,70 € 2.858,95 € 
a3) Neteja de la façana de ponent i de les llosanes dels balcons 135,00 m2 19,48 € 2.629,80 € 3.850,29 € 
a4) Pintat de baranes de balcó i reixes de llangardaix de la façana de ponent 8,00 m2 31,08 € 248,64 € 364,03 € 
a5) Repàs de la coberta nord amb substitució de teules trencades o malmeses 32,00 m2 17,43 € 557,76 € 816,62 € 
a6) Neteja del parament i l'escala i arrencada de vegetació de la roca de la façana nord a l'exterior de 

la rectoria 
20,00 m2 19,48 € 389,60 € 570,41 € 

     SUBTOTAL (9a)       6.368,46 € 9.324,06 € 
b) Actuacions a l'exterior de cal Campaner     

b1) Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses 32,00 m2 17,43 € 557,76 € 816,62 € 
b2) Neteja de la façana i de la pedra de la finestra de la façana nord, reparació de les parts malmeses i 

substitució dels morters moderns per morters de calç integrats als paraments i arrencada de 
vegetació 

64,00 m2 51,56 € 3.299,84 € 4.831,30 € 

b3) Reparació i reintegració dels contorns de les finestres 3,00 u 2.333,00 € 6.999,00 € 10.247,24 € 
b4) Encastament de l'escomesa elèctrica de la façana nord i del conducte vertical de la façana de 

ponent, reposant el parament amb morter de calç compatible amb la fàbrica 
1,00 u 1.152,00 € 1.152,00 € 1.686,64 € 

     SUBTOTAL (9b)       12.008,60 € 17.581,79 € 
      

     SUBTOTAL (9a, 9b)       18.377,06 € 26.905,85 € 
Imprevistos (5%)    918,85 € 1.345,29 € 

  TOTAL (9a, 9b)       19.295,91 € 28.251,14 € 
c) Actuacions a l'interior de la planta baixa. Sala d'arcades de la rectoria     

c1) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre antic per vidre aïllant 
de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

6,00 u 245,00 € 1.470,00 € 2.152,23 € 

c2) Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, porticons, portes, baranes, recobriments de 
bigues, etc), amb protector químic insecticida-fungicida 

1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 

c3) Instal·lació de calefacció 1,00 u 5.500,00 € 5.500,00 € 8.052,55 € 
c4) Condicionament de la instal·lació elèctrica 1,00 u 1.200,00 € 1.200,00 € 1.756,92 € 
c5) Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d'acord amb el programa funcional 1,00 u 6.800,00 € 6.800,00 € 9.955,88 € 
     SUBTOTAL (9c)       15.570,00 € 22.796,04 € 

d) Actuacions a l'interior de la planta primera. Ala nord de la rectoria ( cotes 291,85 i 292,10)     
d1) Actuacions generals de reparació i millora 35,00 m2 523,00 € 18.305,00 € 26.800,35 € 
d2) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre antic per vidre aïllant 

de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 
3,00 u 245,00 € 735,00 € 1.076,11 € 

d3) Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, porticons, portes, baranes, recobriments de 
bigues, etc), amb protector químic insecticida-fungicida 

1,00 Pa 400,00 € 400,00 € 585,64 € 

d4) Instal·lació de calefacció 1,00 u 2.328,00 € 2.328,00 € 3.408,42 € 
d5) Condicionament de la instal·lació elèctrica 1,00 u 2.890,00 € 2.890,00 € 4.231,25 € 
d6) Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d'acord amb el programa funcional 1,00 u 3.500,00 € 3.500,00 € 5.124,35 € 
     SUBTOTAL (9d)       28.158,00 € 41.226,13 € 

      
     SUBTOTAL (9c, 9d)       43.728,00 € 64.022,16 € 

Imprevistos (5%)    2.186,40 € 3.201,11 € 
  TOTAL (9c, 9d)       45.914,40 € 67.223,27 € 

e) Actuacions a l'interior de la planta baixa i primera. Cal Campaner (cotes 288,00 i 290,85)     
e1) Enderroc dels envans de l'actual distribució interior, mantenint els nivells i l'escala d'accés a la 

planta primera 
66,50 m2 75,00 € 4.987,50 € 7.302,20 € 

e2) Distribució, en planta baixa i primera per a ús d'habitatge del conserge, instal·lació d'aigua, 
electricitat i calefacció, equipament de cuina i banys i mobiliari 

66,50 m2 470,00 € 31.255,00 € 45.760,45 € 

e3) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres, amb substitució del vidre antic per vidre aïllant 
de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

7,00 m2 245,00 € 1.715,00 € 2.510,93 € 

e4) Tractament preventiu a les finestres de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida 1,00 m2 350,00 € 350,00 € 512,44 € 
     SUBTOTAL (9e)       38.307,50 € 56.086,01 € 

Imprevistos (5%)    1.915,38 € 2.804,31 € 
  TOTAL (9e)       40.222,88 € 58.890,32 € 

f) Actuacions a la planta primera. Sala museu de la rectoria (cota 292,95)     
f1) Enderroc de les escales i d'un tram de forjat del sostre situat a la zona d'accés a coberta plana 

transitable 
15,00 m2 100,00 € 1.500,00 € 2.196,15 € 

f2) Construcció d'un tram de forjat que substituirà el forjat que s'haurà enderrocat a la zona d'accés a 
coberta plana transitable, el nivell del qual serà el de la porta de l'església, coincident amb la 
primera parada de l'ascensor. Construcció de paviment superior i escales laterals adossades, 
formats amb peces ceràmiques iguals a les existents a la resta de la coberta plana transitable 

15,00 u 400,00 € 6.000,00 € 8.784,60 € 

f3) Construcció de caixa d'ascensor i instal·lació d'ascensor, per a l'eliminació de barreres 
arquitectòniques, entre la planta primera i la coberta plana practicable, amb dues parades: una 
d'accés a l'església, i l'altre a la coberta-mirador 

1,00 u 25.000,00 € 25.000,00 € 36.602,50 € 

f4) Construcció de rampa, per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, des del primer replà de 
l'escala de l'església fins al nivell de l'actual paviment de la sala museu (futur centre d'interpretació) 

1,00 u 2.500,00 € 2.500,00 € 3.660,25 € 

f5) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres i  balconeres, amb substitució del vidre antic 
per vidre aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

10,00 m2 245,00 € 2.450,00 € 3.587,05 € 

f6) Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, balconeres,porticons, portes, recobriments 
de bigues, etc), amb protector químic insecticida-fungicida 

1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 

f7) Instal·lació de calefacció 1,00 u 5.500,00 € 5.500,00 € 8.052,55 € 
f8) Condicionament de la instal·lació elèctrica 1,00 u 2.000,00 € 2.000,00 € 2.928,20 € 
f9) Equipament de mobiliari, il·luminació i senyalització d'acord amb el projecte museogràfic del centre 

d'interpretació del castell de Subirats 
1,00 u 64.000,00 € 64.000,00 € 93.702,40 € 

     SUBTOTAL (9f)       109.550,00 € 160.392,16 € 
Imprevistos (5%)    5.477,50 € 8.019,61 € 

      TOTAL (9f)       115.027,50 € 168.411,76 € 
      

  TOTAL COST DE LES OBRES       220.460,69 € 322.776,50 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA      
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 9a, 9b 

10% PEM (a, b) (19.295,91€) 1.929,59 € 2.825,11 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 9c, 9d 

10% PEM (c, d) (45.914,40€) 4.591,44 € 6.722,33 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 9e 

10% PEM (e ) (40.222,88€) 4.022,29 € 5.889,03 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 9f 

10% PEM (f) (115.027,50€) 11.502,75 € 16.841,18 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA  22.046,07 € 32.277,65 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 9. RECTORIA I CAL CAMPANER       283.971,26 € 415.762,32 € 
     
 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 88 

  COMPONENT 10. EDIFICI DE CEL·LES I MENJADOR           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Aixecament de plànols de l'estat actual 2% PEM (94.767,35€) 1.895,35 € 2.774,98 € 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció 1% PEM (94.767,35€) 947,67 € 1.387,48 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 10a 11% PEM (a ) (6.790,79€) 746,99 € 1.093,67 € 
e) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 10b 11% PEM (b ) (42.021,00€) 4.622,31 € 6.767,52 € 
f) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 10c 11% PEM (c ) (45.955,56€) 5.055,11 € 7.401,19 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       13.867,43 € 20.303,30 € 
      
  COST DE LES OBRES           

a) Actuacions a l'exterior     
a1) Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses 114,00 m2 17,43 € 1.987,02 € 2.909,20 € 
a2) Neteja de les façanes i arrencada de vegetació 230,00 m2 19,48 € 4.480,40 € 6.559,75 € 
     SUBTOTAL (10a)       6.467,42 € 9.468,95 € 

Imprevistos (5%)    323,37 € 473,45 € 
     TOTAL (10a)       6.790,79 € 9.942,40 € 

b) Actuacions a l'interior de la planta baixa. Cel·les (cota 288,86)     
b1) Enderroc dels envans de l'actual distribució interior 70,00 m2 75,00 € 5.250,00 € 7.686,53 € 
b2) Distribució, en planta baixa, d'habitacions dobles d'hostatgeria, i instal·lació d'aigua, electricitat i 

calefacció, equipament de banys i mobiliari 
70,00 u 470,00 € 32.900,00 € 48.168,89 € 

b3) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres , amb substitució del vidre antic per vidre 
aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

6,00 m2 245,00 € 1.470,00 € 2.152,23 € 

b4) Tractament preventiu a les finestres de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida 1,00 u 400,00 € 400,00 € 585,64 € 
     SUBTOTAL (10b)       40.020,00 € 58.593,28 € 

Imprevistos (5%)    2.001,00 € 2.929,66 € 
     TOTAL (10b)       42.021,00 € 61.522,95 € 

c) Actuacions a l'interior de la planta primera. Menjador (cota 291,60)     
c1) Enderroc dels envans i del cel-ras de l'actual distribució interior (bany i despatx) 13,00 m2 75,00 € 975,00 € 1.427,50 € 
c2) Distribució, en planta primera, d'un cos de serveis higiènics, i instal·lació d'aigua, electricitat i 

calefacció, i equipament de banys 
13,00 u 1.040,00 € 13.520,00 € 19.794,63 € 

c3) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres , amb substitució del vidre antic per vidre 
aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

8,00 u 245,00 € 1.960,00 € 2.869,64 € 

c4) Substitució de la finestra d'acer del despatx per una d'alumini, igual a les de la resta d'obertures de 
mig punt 

1,00 u 1.394,00 € 1.394,00 € 2.040,96 € 

c5) Pintat de baranes de fusta i de reixes de ferro 60,00 m2 32,42 € 1.945,20 € 2.847,97 € 
c6) Millora de l'aïllament tèrmic del menjador per l'intradós de l'entrebigat del forjat amb pendent, amb 

la incorporació de l'aïllant corresponent i el folrat de fusta de les bigues de formigó 
81,00 m2 73,00 € 5.913,00 € 8.657,22 € 

c7) Tractament preventiu als elements de fusta (finestres, portes, baranes, etc), amb protector químic 
insecticida-fungicida 

1,00 Pa 300,00 € 300,00 € 439,23 € 

c8) Construcció d'escala lleugera d'accés a la plataforma nord, adossada al mur nord que limita amb el 
camí, formada amb estructura metàl·lica i esteses de fusta 

1,00 u 2.870,00 € 2.870,00 € 4.201,97 € 

c9) Construcció d'escala lleugera d'estructura metàl·lica i esteses i replà de fusta, adossada a la 
façana de llevant del menjador, l'arrencada de la qual serà la plataforma nord que limita amb el 
camí, i l'arribada el menjador de la planta primera 

1,00 u 4.845,00 € 4.845,00 € 7.093,56 € 

c10) Instal·lació d'elevador vertical, per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb accés des de la 
plataforma nord, que limita amb el camí i amb parades al recinte d'habitacions d'hostatgeria de la 
planta baixa i al menjador de la planta primera 

1,00 u 10.045,00 € 10.045,00 € 14.706,88 € 

     SUBTOTAL (10c )       43.767,20 € 64.079,56 € 
Imprevistos (5%)    2.188,36 € 3.203,98 € 

      TOTAL (10c )       45.955,56 € 67.283,54 € 
      

  TOTAL COST DE LES OBRES       94.767,35 € 138.748,88 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA      
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 10a 

10% PEM (a ) (6.790,79€) 679,08 € 994,24 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 10b 

10% PEM (b ) (42.021,00€) 4.202,10 € 6.152,29 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 10c 

10% PEM (c ) (45.955,56€) 4.595,56 € 6.728,36 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA  9.476,74 € 13.874,90 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 10. EDIFICI DE CEL·LES I MENJADOR       118.111,52 € 172.927,08 € 

 

  COMPONENT 11. EDIFICI COMPLEMENTARI. ALA NORD           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Aixecament de plànols de l'estat actual 2% PEM (25.223,56€) 504,47 € 738,59 € 
c) Estudi del comportament estructural de la construcció 1% PEM (25.223,56€) 252,24 € 369,30 € 
d) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 11a 11% PEM (a) (2.790,40€) 306,94 € 449,39 € 
e) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. Actuacions 11b 11% PEM (b) (22.433,16€) 2.467,65 € 3.612,89 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       4.131,30 € 6.048,64 € 

     
  COST DE LES OBRES           

a) Actuacions a l'exterior     
a1) Repàs de la coberta amb substitució de teules trencades o malmeses 72,00 m2 17,43 € 1.254,96 € 1.837,39 € 
a2) Neteja de les façanes i arrencada de vegetació 72,00 m2 19,48 € 1.402,56 € 2.053,49 € 
     SUBTOTAL (11a)       2.657,52 € 3.890,88 € 

Imprevistos (5%)    132,88 € 194,55 € 
      TOTAL (11a)       2.790,40 € 4.085,42 € 

b) Actuacions a l'interior de la planta baixa. Ala nord (cota 292,34)     
b1) Neteja de panys interiors de roca natural de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues i 

aplicació de consolidant 
54,00 m2 14,56 € 786,24 € 1.151,13 € 

b2) Enderroc dels envans de l'actual distribució interior 49,50 m2 10,10 € 499,95 € 731,98 € 
b3) Distribució, en planta baixa, d'acord amb el programa funcional desenvolupat en el projecte 

executiu, i instal·lació d'aigua, electricitat i calefacció, equipament i mobiliari 
49,50 u 320,00 € 15.840,00 € 23.191,34 € 

b4) Millora de l'aïllament acústic i tèrmic de les finestres , amb substitució del vidre antic per vidre 
aïllant de dues llunes incolores i repàs i pintat de la fusta 

2,00 u 245,00 € 490,00 € 717,41 € 

b5) Millora de l'aïllament tèrmic per l'intradós del forjat amb pendent, amb la incorporació de cel-ras 
amb l'aïllant corresponent 

72,00 m2 36,81 € 2.650,32 € 3.880,33 € 

b6) Tractament preventiu als elements de fusta (portes, finestres, etc), amb protector químic 
insecticida-fungicida 

1,00 u 450,00 € 450,00 € 658,85 € 

b7) Pintat de baranes de fusta i de reixes de ferro 20,00 m2 32,42 € 648,40 € 949,32 € 
     SUBTOTAL (11b)       21.364,91 € 31.280,36 € 

Imprevistos (5%)    1.068,25 € 1.564,02 € 
      TOTAL (11b)       22.433,16 € 32.844,39 € 

      
  TOTAL COST DE LES OBRES       25.223,56 € 36.929,81 € 

     
  DIRECCIÓ D'OBRA      

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 11a 

10% PEM (a) (2.790,40€) 279,04 € 408,54 € 

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra. 
Actuacions 11b 

10% PEM (b) (22.433,16€) 2.243,32 € 3.284,44 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA  2.522,36 € 3.692,99 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 11. EDIFICI COMPLEMENTARI. ALA NORD       31.877,22 € 46.671,44 € 
     
 

 

 

 

 

 

 

 



Pla director del conjunt monumental del castell de Subirats  pàg. 89 

  COMPONENT 12. EDIFICI COMPLEMENTARI. ANTIC GARATGE           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Investigació històrica i estudi de paraments 1,00 Pa 600,00 € 600,00 € 878,46 € 
b) Estudi geotècnic 1,00 Pa 1.200,00 € 1.200,00 € 1.756,92 € 
c) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. 11% PEM (100.754,61€) 11.083,01 € 16.226,63 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       12.883,01 € 18.862,01 € 

     
  COST DE LES OBRES           

a) Actuacions a l'exterior     
a1) Millora de l'aïllament tèrmic per sobre de la coberta plana existent amb incorporació d'aïllant, nova 

impermeabilització i nou paviment 
33,00 m2 107,73 € 3.555,09 € 5.205,01 € 

a2) Neteja de les façanes i arrencada de vegetació 51,00 m2 19,48 € 993,48 € 1.454,55 € 
a3) Reforma de la plataforma nord (en part pavimentada) que limita amb el camí, per a la seva 

utilització com a terrassa del nou ús de cafeteria-bar i com accés alternatiu a les habitacions 
d'hostatgeria de la planta baixa i al menjador d ela planta primera. Obres de pavimentació, 
instal3lació de baranes, etc 

60,00 m2 78,83 € 4.729,80 € 6.924,90 € 

a4) Ampliació de la planta baixa pel costat de llevant, seguint l'alineació del camí, per a l'emplaçament 
dels serveis sanitaris generals del recinte monumental. Fonaments, estructura, aïllaments, oficis, 
distribució interior, instal3lacions d'aigua, electricitat i calefacció, equipament i mobiliari, etc 

55,00 u 1.032,00 € 56.760,00 € 83.102,32 € 

     SUBTOTAL (12a)       66.038,37 € 96.686,78 € 
Imprevistos (5%)    3.301,92 € 4.834,34 € 

      TOTAL (12a)       69.340,29 € 101.521,12 € 
b) Actuacions a l'interior de la planta baixa. Antic garatge (cota 289,70)     

b1) Neteja de panys interiors de roca natural de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues i 
aplicació de consolidant 

15,00 m2 14,56 € 218,40 € 319,76 € 

b2) Reforma del cos existent per a ubicació de nous usos (cafeteria-bar) desenvolupats en el,projecte 
executiu, i instal·lació d'aigua, electricitat i calefacció, equipament i mobiliari 

33,00 m2 900,00 € 29.700,00 € 43.483,77 € 

     SUBTOTAL (12b)       29.918,40 € 43.803,53 € 
Imprevistos (5%)    1.495,92 € 2.190,18 € 

      TOTAL (12b)       31.414,32 € 45.993,71 € 
      

  TOTAL COST DE LES OBRES       100.754,61 € 147.514,83 € 
     

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Seguiment de recerca arqueològica per part de l'arqueòleg  1,00 Pa 800,00 € 800,00 € 1.171,28 € 
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (100.754,61€) 10.075,46 € 14.751,48 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       10.875,46 € 15.922,76 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 12. EDIFICI COMPLEMENTARI. ANTIC GARATGE       124.513,08 € 182.299,60 € 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENT 13. MIRADOR DE MESTRAL           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
c) Redacció de projecte 11% PEM (3.339,00€) 367,29 € 537,75 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       367,29 € 537,75 € 

      
  COST DE LES OBRES           
a) Repàs de les escales d'accés 1,00 Pa 1.200,00 € 1.200,00 € 1.756,92 € 
b) Col·locació de proteccions de seguretat 18,00 m 110,00 € 1.980,00 € 2.898,92 € 
      TOTAL       3.180,00 € 4.655,84 € 

Imprevistos (5%)    159,00 € 232,79 € 
  TOTAL COST DE LES OBRES       3.339,00 € 4.888,63 € 

    
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (3.339,00€) 333,90 € 488,86 € 
  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       333,90 € 488,86 € 

     
  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 13. MIRADOR DE MESTRAL       4.040,19 € 5.915,24 € 
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COMPONENT 14. CREU DEL CASTELL DE SUBIRATS           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
c) Redacció de projecte 11% PEM (1.975,05€) 197,51 € 289,17 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       197,51 € 289,17 € 

      
  COST DE LES OBRES           
a) Neteja de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte fungicida-alguicida i 

aplicació de consolidant 
1,00 Pa 780,00 € 780,00 € 1.142,00 € 

b) Repàs i neteja dels graons de l'escala nord-est i col·locació de barana 1,00 Pa 630,00 € 630,00 € 922,38 € 
c) Senyalització 1,00 Pa 300,00 € 300,00 € 439,23 € 
      TOTAL       1.710,00 € 2.503,61 € 

Imprevistos (5%)    85,50 € 125,18 € 
  TOTAL COST DE LES OBRES       1.795,50 € 2.628,79 € 

    
  DIRECCIÓ D'OBRA           

Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (1.795,50€) 179,55 € 262,88 € 
  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       179,55 € 262,88 € 

     
  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 14. CREU DEL CASTELL DE SUBIRATS       2.172,56 € 3.180,84 € 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENT 15. CAMÍ PERIMETRAL           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. 11% PEM (21.807,45€) 2.398,82 € 3.512,11 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       2.398,82 € 3.512,11 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Desbrossament dels vorals 450,00 m2 0,52 € 234,00 € 342,60 € 
b) Acabament del muret lineal de protecció del costat nord amb muret de planta arrodonida construït 

amb pedra 
10,00 m 244,50 € 2.445,00 € 3.579,72 € 

c) Col·locació de barana de protecció al costat nord, des del nou muret de planta arrodonida, fins al 
tancament amb porta reixada situat al nord del turó de llevant 

40,00 m 85,00 € 3.400,00 € 4.977,94 € 

d) Col·locació de barana de protecció al costat sud, des del trencament amb porta reixada situat al 
sud del turó de llevant, fins a l'inici del muret confrontant amb l'escala de l'església 

110,00 m 85,00 € 9.350,00 € 13.689,34 € 

e) Reparació dels flonjalls existents al costat nord i dels clots puntuals, trams quartejats i vorals 
deteriorats de gran part del seu recorregut 

240,00 m2 22,25 € 5.340,00 € 7.818,29 € 

      TOTAL       20.769,00 € 30.407,89 € 
Imprevistos (5%)    1.038,45 € 1.520,39 € 

  TOTAL COST DE LES OBRES       21.807,45 € 31.928,29 € 
    

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (21.807,45€) 2.180,75 € 3.192,84 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       2.180,75 € 3.192,84 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 15. CAMÍ PERIMETRAL       26.387,02 € 38.633,24 € 
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  COMPONENT 16. TURÓ DE LLEVANT           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. 11% PEM (15.750,00€) 1.732,50 € 2.536,55 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       1.732,50 € 2.536,55 € 

     
  COST DE LES OBRES           
a) Trasllat de la torre de telecomunicacions situada al cim del turó a un nou emplaçament que no 

afecti paisatgísticament el monument 
1,00 u 15.000,00 € 15.000,00 € 21.961,50 € 

      TOTAL       15.000,00 € 21.961,50 € 
Imprevistos (5%)    750,00 € 1.098,08 € 

  TOTAL COST DE LES OBRES       15.750,00 € 23.059,58 € 
    

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (15.750,00€) 1.575,00 € 2.305,96 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       1.575,00 € 2.305,96 € 
     

  COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 16. TURÓ DE LLEVANT       19.057,50 € 27.902,09 € 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENT 17. ACCÉS EXTERIOR I ESPLANADA D'APARCAMENT           
 Amid.  Preu unitari PEM PEC 

  ESTUDIS I PROJECTES           
a) Redacció de projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut. 11% PEM (46.512,38€) 5.116,36 € 7.490,86 € 
  TOTAL ESTUDIS I PROJECTES       5.116,36 € 7.490,86 € 
      
  COST DE LES OBRES           
a) Reparació ambiental i paisatgística de l'esplanada de l'aparcament, incorporant elements 

d'urbanització tous, propis del lloc, i la plantació especialment de pi blanc (pinus halepensis) i 
masses i elements arbustius de les espècies de l'entorn, d'acord amb el contingut del projecte, i 
col·locació d'un paviment de formigó amb acabat colorejat imprès 

3.250,00 m2 13,63 € 44.297,50 € 64.855,97 € 

  TOTAL       44.297,50 € 64.855,97 € 
Imprevistos (5%)    2.214,88 € 3.242,81 € 

  TOTAL COST DE LES OBRES       46.512,38 € 68.098,78 € 
    

  DIRECCIÓ D'OBRA           
Direcció d'obra Arquitecte, Arqte. Tècnic, Control Qualitat i Coordinació de Seguretat a l'obra 10% PEM (46.512,38€) 4.651,24 € 6.809,88 € 

  TOTAL DIRECCIÓ D'OBRA       4.651,24 € 6.809,88 € 
     

 COST TOTAL D'INVERSIÓ COMPONENT 17. ACCÉS EXTERIOR I ESPLANADA D'APARCAMENT       56.279,98 € 82.399,52 € 
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QUADRE RESUM DE PRESSUPOST PER COMPONENTS 
  COMPONENT PEM % PEC 
  COMPONENT 1. RECINTE DEL CASTELL 45.817,77 € 4,66% 67.081,80 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 14.139,84 € 20.702,14 € 
1 COSTOS D'OBRA 27.362,21 € 40.061,01 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 4.315,72 € 6.318,65 € 
  COMPONENT 2. NUCLI SOBIRÀ 27.762,00 € 2,82% 40.646,34 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 22.578,36 € 33.056,98 € 
1 COSTOS D'OBRA 4.712,40 € 6.899,42 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 471,24 € 689,94 € 
  COMPONENT 3. ANTIGA CISTERNA NORD 18.889,55 € 1,92% 27.656,19 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 7.935,80 € 11.618,81 € 
1 COSTOS D'OBRA 9.240,00 € 13.528,28 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 1.713,75 € 2.509,10 € 
  COMPONENT 4. BALUARD 43.517,25 € 4,42% 63.713,61 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 13.085,71 € 19.158,79 € 
1 COSTOS D'OBRA 26.588,10 € 38.927,64 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 3.843,44 € 5.627,18 € 
  COMPONENT 5. MURALLA DE LLEVANT 60.144,91 € 6,11% 88.058,17 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 22.713,67 € 33.255,09 € 
1 COSTOS D'OBRA 31.874,54 € 46.667,51 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 5.556,70 € 8.135,57 € 
  COMPONENT 6. ESPAI D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA, CEMENTIRI I CASTELL 35.864,89 € 3,64% 52.509,78 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 4.049,26 € 5.928,52 € 
1 COSTOS D'OBRA 28.923,30 € 42.346,60 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 2.892,33 € 4.234,66 € 
  COMPONENT 7. ESGLÉSIA DE SANT PERE 71.111,27 € 7,23% 104.114,01 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 19.999,75 € 29.281,63 € 
1 COSTOS D'OBRA 46.465,02 € 68.029,44 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 4.646,50 € 6.802,94 € 
  COMPONENT 8. CEMENTIRI 14.454,15 € 1,47% 21.162,32 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 2.454,50 € 3.593,63 € 
1 COSTOS D'OBRA 10.908,77 € 15.971,53 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 1.090,88 € 1.597,16 € 
  COMPONENT 9. RECTORIA I CAL CAMPANER 283.971,26 € 28,86% 415.762,32 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 41.464,50 € 60.708,17 € 
1 COSTOS D'OBRA 220.460,69 € 322.776,50 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 22.046,07 € 32.277,65 € 
  COMPONENT 10. EDIFICI DE CEL·LES I MENJADOR 118.111,52 € 12,00% 172.927,08 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 13.867,43 € 20.303,30 € 
1 COSTOS D'OBRA 94.767,35 € 138.748,88 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 9.476,74 € 13.874,90 € 
  COMPONENT 11. EDIFICI COMPLEMENTARI. ALA NORD 31.877,22 € 3,24% 46.671,44 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 4.131,30 € 6.048,64 € 
1 COSTOS D'OBRA 25.223,56 € 36.929,81 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 2.522,36 € 3.692,99 € 
  COMPONENT 12. EDIFICI COMPLEMENTARI. ANTIC GARATGE 124.513,08 € 12,65% 182.299,60 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 12.883,01 € 18.862,01 € 
1 COSTOS D'OBRA 100.754,61 € 147.514,83 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 10.875,46 € 15.922,76 € 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

QUADRE RESUM DE PRESSUPOST PER COMPONENTS 
  COMPONENT PEM % PEC 
  COMPONENT 13. MIRADOR DE MESTRAL 4.040,19 € 0,41% 5.915,24 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 367,29 € 537,75 € 
1 COSTOS D'OBRA 3.339,00 € 4.888,63 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 333,90 € 488,86 € 
  COMPONENT 14. CREU DEL CASTELL DE SUBIRATS 2.172,56 € 0,22% 3.180,84 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 197,51 € 289,17 € 
1 COSTOS D'OBRA 1.795,50 € 2.628,79 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 179,55 € 262,88 € 
  COMPONENT 15. CAMÍ PERIMETRAL 26.387,02 € 2,68% 38.633,24 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 2.398,82 € 3.512,11 € 
1 COSTOS D'OBRA 21.807,45 € 31.928,29 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 2.180,75 € 3.192,84 € 
  COMPONENT 16. TURÓ DE LLEVANT 19.057,50 € 1,94% 27.902,09 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 1.732,50 € 2.536,55 € 
1 COSTOS D'OBRA 15.750,00 € 23.059,58 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 1.575,00 € 2.305,96 € 
  COMPONENT 17. ACCÉS EXTERIOR I ESPLANADA D'APARCAMENT 56.279,98 € 5,72% 82.399,52 € 
0 ESTUDIS I PROJECTE 5.116,36 € 7.490,86 € 
1 COSTOS D'OBRA 46.512,38 € 68.098,78 € 
2 DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL ARQUEOLÒGIC, CQ I CSS 4.651,24 € 6.809,88 € 

TOTAL INVERSIÓ   983.972,12 € 100%   1.440.633,59 € 
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QUADRE RESUM DE PRESSUPOST DELS COMPONENTS 
ORDRE COMPONENT PEM(*) % PEC(**) 

A 

ESTUDIS I PROJECTES 189.115,61 € 19,22% 276.884,17 € 
Investigació històrica. Estudi de paraments 9.800,00 €   1,00% 14.348,18 €   
Aixecament de plànols de l'estat actual 13.720,25 €   1,39% 20.087,82 €   
Prospecció, exploració física i recerca arqueològica 71.077,50 €   7,22% 104.064,57 €   
Estudi del comportament estructural 4.904,52 €   0,50% 7.180,71 €   
Estudi geotècnic 1.200,00 €   0,12% 1.756,92 €   
Redacció de projecte museològic i museogràfic del centre d'interpretació del Castell de Subirats 9.600,00 €   0,98% 14.055,36 €   
Redacció del projecte executiu i Estudi de Seguretat i Salut 78.813,34 €   8,01% 115.390,61 €   

B 

COSTOS D'OBRA 716.484,88 € 72,82% 1.049.005,52 € 
COMPONENT 1. RECINTE DEL CASTELL 27.362,21 €   2,78% 40.061,01 €   
COMPONENT 2. NUCLI SOBIRÀ 4.712,40 €   0,48% 6.899,42 €   
COMPONENT 3. ANTIGA CISTERNA NORD 9.240,00 €   0,94% 13.528,28 €   
COMPONENT 4. BALUARD 26.588,10 €   2,70% 38.927,64 €   
COMPONENT 5. MURALLA DE LLEVANT 31.874,54 €   3,24% 46.667,51 €   
COMPONENT 6. ESPAI D'ACCÉS A L'ESGLÉSIA, CEMENTIRI I CASTELL 28.923,30 €   2,94% 42.346,60 €   
COMPONENT 7. ESGLÉSIA DE SANT PERE 46.465,02 €   4,72% 68.029,44 €   
COMPONENT 8. CEMENTIRI 10.908,77 €   1,11% 15.971,53 €   
COMPONENT 9. RECTORIA I CAL CAMPANER 220.460,69 €   22,41% 322.776,50 €   
COMPONENT 10. EDIFICI DE CEL·LES I MENJADOR 94.767,35 €   9,63% 138.748,88 €   
COMPONENT 11. EDIFICI COMPLEMENTARI. ALA NORD 25.223,56 €   2,56% 36.929,81 €   
COMPONENT 12. EDIFICI COMPLEMENTARI. ANTIC GARATGE 100.754,61 €   10,24% 147.514,83 €   
COMPONENT 13. MIRADOR DE MESTRAL 3.339,00 €   0,34% 4.888,63 €   
COMPONENT 14. CREU DEL CASTELL DE SUBIRATS 1.795,50 €   0,18% 2.628,79 €   
COMPONENT 15. CAMÍ PERIMETRAL 21.807,45 €   2,22% 31.928,29 €   
COMPONENT 16. TURÓ DE LLEVANT 15.750,00 €   1,60% 23.059,58 €   
COMPONENT 17. ACCÉS EXTERIOR I ESPLANADA D'APARCAMENT 46.512,38 €   4,73% 68.098,78 €   

C 
HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA 78.371,63 € 7,96% 114.743,90 € 
Direcció d'obra d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, CQ, CSS 71.648,50 €   7,28% 104.900,57 €   
Seguiment de recerca arqueològica. 6.723,13 €   0,68% 9.843,33 €   

TOTAL INVERSIÓ 983.972,12 € 100%   1.440.633,59 € 

(*) PEM. Pressupost d'execució material 
(**) PEC. Pressupost d'execució per contracta. Inclou les despeses generals (13%), benefici industrial (6%), seguretat i salu (2%) i l'IVA (21%) 
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6. PLA D’ETAPES I TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 

Per a l’elaboració del pla d’etapes, s’ha tingut en compte que el conjunt monumental del castell 
de Subirats es troba en general en un bon estat de conservació.  

En aquest sentit, cal tornar a posar de manifest que l’església, rectoria i les altres dependències 
civils agrupades al sector de ponent van ser objecte de diverses intervencions, en gran part 
irreversibles, dutes a terme, durant els anys setanta i vuitanta del segle XX, i aquestes van 
incidir en els espais exteriors, els quals, també, en general es troben en bon estat de 
conservació, tot i que la intervenció en algun espai, com l’aparcament, va provocar efectes 
negatius en el conjunt monumental. 

En relació amb les construccions militars, el nucli sobirà va ser objecte, els primers anys del 
segle XXI, d’una intervenció que va aconseguir una imatge unitària dels elements que es 
coneixen amb certesa, així com la seva consolidació. 

La resta de les construccions, tot i mantenir durant molts anys la seva estabilitat, presenten 
actualment algunes necessitats, no urgents, d’intervenció, especialment amb obres de 
consolidació, sense perjudici de les obres que es puguin derivar del resultat dels 
imprescindibles estudis històrics i prospeccions arqueològiques que en general han estat molt 
limitats, com al llarg del treball s’ha anat observant. 

Igualment, en l’elaboració del pla d’etapes s’ha pres en consideració la necessitat de revitalitzar 
el conjunt monumental a través de: la millora de la visita pública; l’aprofundiment en el 
coneixement i reinterpretació històrica de cada component i en la seva divulgació; la resolució 
del dèficit d’alguns serveis imprescindibles com els higienicosanitaris; i la implantació de nous 
usos i activitats a les edificacions en bon estat de conservació situades al sector de ponent. 

Com a conseqüència d’aquests criteris, el pla d’etapes, a grans trets, prioritza la consolidació 
dels itineraris de visita, la construcció d’un cos de serveis, la implantació del centre 
d’interpretació del castell de Subirats i l’accessibilitat al centre, església i mirador. En un segon 
ordre de prioritats, es proposa afrontar les actuacions a la muralla de llevant, baluard, antiga 
cisterna nord i recinte del castell i les excavacions arqueològiques a l’oest del nucli sobirà. Com 
a tercer grup de prioritats, es proposa la implantació de l’hostatgeria i l’habitatge del conserge, 
les actuacions exteriors a l’antiga rectoria, edificis annexos i cementiri, i les actuacions a 
l’interior i exterior de l’església. Finalment, en un quart ordre de prioritats, el pla d’etapes 
planteja les intervencions a l’esplanada d’aparcament, al turó de llevant, al camí perimetral, al 
mirador de mestral, a la creu i al cementiri.  

En el pla d’etapes, es descriuen les actuacions, s’estima el cost parcial i total de la inversió, i es 
determinen els terminis d’execució dels estudis i projectes, i de les obres. Per tal d’identificar 
cada una de les 16 etapes proposades, s’ha elaborat un plànol per a cada una d’elles. 

Al marge de les 16 etapes proposades es considera necessària una actuació externa al recinte 
monumental consistent en la redacció d’un pla especial urbanístic amb l’objectiu d’integrar 
ambientalment i paisatgísticament la residència de la Font Santa. Aquesta actuació es valora al 
independentment de les actuacions contingudes en el pla d'etapes. 
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PLA D'ETAPES 

ETAPES DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Cost total 
d'inversió 

(PEC) 
TOTAL 
ETAPA TERMINIS 

I ETAPA ITINERARIS DE VISITA         
  Estudis i projectes (1c) 3.561,19 € 

40.329,40 € 

1M 

2M   Actuacions de desbrossament, estesa de graveta i sauló i col·locació de baranes i altres 
proteccions (1a, 1b, 1c) 32.374,49 € 1M 

  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 1a, 1b, 1c) 4.393,72 € - 
II ETAPA COS DE SERVEIS         
  Estudis i projectes (12a, 12b, 12c) 18.862,01 € 

182.299,60 € 

3M 

12M 
  Actuacions a l'exterior de l'antic garatge i nova construcció de serveis sanitaris generals 

(12a) 101.521,12 € 
9M 

  Actuacions a l'interior de l'antic garatge per a la ubicació del servei de cafeteria-bar (12b) 45.993,71 € 
  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 12a, 12b) 15.922,76 € - 
III ETAPA CENTRE D'INTERPRETACIÓ         
  Estudis i projectes (6a, 6b, 9a, 9b, 9c, 9g, 9h) 49.656,57 € 

281.490,77 € 

5M 

11M 

  Actuacions d' accessibilitat. Construcció de passera amb rampa de fusta i altres (6a, 6b, 
6c, 6d, 6e) 42.346,60 € 

6M 
  Actuacions a la planta primera de l'antiga rectoria: estructura, accessibilitat, aïllament, 

instal·lacions ,etc. Centre d'interpretació (09f) 168.411,76 € 

  Direccions d'obra (Actuacions 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 9f) 21.075,84 € - 
IV ETAPA MURALLA DE LLEVANT         
  Estudis i projectes (5a, 5b, 5c, 5d) 33.255,08 € 

88.058,15 € 

2M 

5M   Actuacions de desbrossament, consolidació dels murs i torres de la muralla i altres (5a, 
5b, 5c, 5d, 5e) 46.667,51 € 3M 

  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 5a, 5b, 5c, 5d, 5e) 8.135,56 € - 
V ETAPA BALUARD         
  Estudis i projectes (4a, 4b, 4c, 4d) 19.158,79 € 

63.713,61 € 

2M 

5M   Actuacions de desbrossament, consolidació de coronaments de murs, reconstrucció 
d'aresta, buidat i altres (4a, 4b, 4c, 4d, 4e) 38.927,64 € 3M 

  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 4a, 4b, 4c, 4d, 4e) 5.627,18 € - 
VI ETAPA ANTIGA CISTERNA NORD         
  Estudis i projectes (3a, 3b, 3c, 3d, 3e) 11.618,80 € 

27.656,18 € 

2M 

5M   Actuacions de desbrossament, consolidació d'estructura,  reposició de pedra, rejuntat i 
altres (3a, 3b, 3c, 3d) 13.528,28 € 3M 

  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 3a, 3b, 3c, 3d) 2.509,10 € - 
VII ETAPA NUCLI SOBIRÀ         
  Estudis i projectes (2a, 2b, 2c) 33.056,98 € 

40.646,34 € 
2M 

2,5M   Actuacions de desbrossament, neteja dels recintes i reposició de graves (2a, 2b) 6.899,42 € 0,5M 
  Direccions d'obra (Actuacions 2a, 2b) 689,94 € - 
VIII ETAPA RECINTE DEL CASTELL         
  Estudis i projectes (1a, 1b, 1d) 17.140,95 € 

26.752,40 € 

1M 

2M   Actuacions de desbrossament, consolidació de carreus del mur de migdia i altres (1d, 1e, 
1f) 7.686,53 € 1M 

  Direccions d'obra i seguiment arqueològic (Actuacions 1d, 1e i 1f) 1.924,92 € - 
IX ETAPA HOSTATGERIA I HABITATGE DEL CONSERGE         
  Estudis i projectes (9e, 9f, 10a, 10b, 10c ,10e, 10f, 11a, 11b, 11c, 11e) 38.681,36 € 

355.222,29 € 

3M 

15M 

  Actuacions a l'interior de la planta baixa. Sala d'arcades de la rectoria (hostatgeria) (9c) 23.935,84 € 

12M 

  Actuacions a l'interior de la planta baixa. Ala nord de la rectoria (hostatgeria) (9d) 43.287,44 € 
  Actuacions a l'interior de la planta baixa i primera. Cal Campaner (habitatge del conserge) 

(9e) 58.890,32 € 

  Actuacions a l'interior de la planta baixa. Cel·les (hostatgeria) (10b) 61.522,95 € 
  Actuacions a l'interior de la planta primera. Menjador (hostatgeria i accessibilitat) (10c) 67.283,54 € 
  Actuacions a l'interior de la planta baixa edifici complementari. Ala nord (hostatgeria) 

(11b) 32.844,39 € 

  Direccions d'obra (Actuacions 9c, 9d, 9e, 10b, 10c, 11b) 28.776,45 € - 

PLA D'ETAPES 

ETAPES DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
Cost total 
d'inversió 

(PEC) 
TOTAL 
ETAPA TERMINIS 

X ETAPA ACTUACIONS EXTERIORS         
  Estudis i projectes (8a, 8b, 8c, 09d, 10d, 11d) 7.144,30 € 

60.219,64 € 

1,5M 

5,5M 

  Actuacions a l'exterior del cementiri (8a, 8b) 5.971,36 € 

4M 
  Actuacions a l'exterior de la rectoria (hostatgeria i centre d'interpretació) (9a) 9.790,26 € 
  Actuacions a l'exterior de cal Campaner (habitatge del conserge) (9b) 18.460,88 € 
  Actuacions a l'exterior de l'edifici de cel·les i menjador (hostatgeria) (10a) 9.942,40 € 
  Actuacions a l'exterior de l'edifici complementari. Ala nord (hostatgeria) (11a) 4.085,42 € 
  Direccions d'obra (Actuacions 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 11a) 4.825,02 € - 
XI ETAPA ESGLESIA DE SANT PERE         
  Estudis i projectes (7a, 7b, 7c, 7d, 7e) 29.281,63 € 

104.114,01 € 

3M 

8M 
  Actuacions a l'exterior de l'església (7a) 23.797,79 € 

5M 
  Actuacions a l'interior de l'església (7b) 44.231,65 € 
  Direccions d'obra (Actuacions 7a, 7b) 6.802,94 € - 
XII ETAPA ACCÉS EXTERIOR I ESPLANADA D'APARCAMENT         
  Estudis i projectes (17a) 7.490,86 € 

82.399,52 € 
1,5M 

4,5M   Actuació de reparació ambiental i paisatgística de l'esplanada de l'aparcament (17a) 68.098,78 € 3M 
  Direcció d'obra (Actuació 17a) 6.809,88 € - 
XIII ETAPA TURÓ DE LLEVANT         
  Estudis i projectes (16a) 2.536,55 € 

27.902,09 € 
1M 

2M   Actuació de trasllat de la torre de telecomunicacions (16a) 23.059,58 € 1M 
  Direcció d'obra (Actuació 16a) 2.305,96 € - 
XIV ETAPA CAMÍ PERIMETRAL         
  Estudis i projectes (15a) 3.512,11 € 

38.633,24 € 

1M 

3M   Actuacions de desbrossament, acabament de murets, col·locació de baranes i reparació 
de calçada (15a, 15b, 15c, 15d, 15e) 31.928,29 € 2M 

  Direccions d'obra (Actuacions 15a, 15b, 15c, 15d, 15e) 3.192,84 € - 
XV ETAPA MIRADOR DE MESTRAL I CREU DEL CASTELL DE SUBIRATS         

  

Estudis i projectes (13a, 14a) 826,92 € 

9.096,08 € 

1M 

2M Actuacions de repàs, neteja, col·locació de proteccions i senyalització 
(13a,13b,14a,14b,14c) 7.517,42 € 1M 

Direccions d'obra (Actuacions 13a, 13b, 14a, 14b, 14c) 751,74 € - 
XVI ETAPA CEMENTIRI         
  Estudis i projectes (08d) 1.100,02 € 

12.100,21 € 
1M 

2M   Actuacions de repàs i rejuntat, reparació i condicionament (8c, 8d, 8e) 10.000,17 € 1M 
  Direccions d'obra (Actuacions 8c, 8d, 8e) 1.000,02 € - 

TOTAL PLA D'ETAPES 1.440.633,59 € 
 

 
ESTUDIS COMPLEMENTARIS GENERALS         

  Actuació externa al recinte monumental: Redacció del pla especial urbanístic d'integració 
de la residència de la Font Santa en l'entorn ambiental i paisatgístic del castell de Subirats. 18.150,00 € 18.150,00 € 3M 3M 

VALORACIÓ TOTAL DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 1.458.783,59 € 
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7. ANNEXOS 
 
7.1. FONTS DOCUMENTALS I BIBLIOGRÀFIQUES 
 
7.1.1. ARXIUS I RECOPILACIONS DOCUMENTALS 
Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (ACCB) 

Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) 

Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB) 

Arxiu fotogràfic del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona (ASPAL) 

Arxiu particular de can Mata del Racó (AMR) 

Fons Cuyàs. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (FC) 

Fons fotogràfic Hèlix (FH) 

Fons fotogràfic Mn. Josep Raventós Escofet (FMR) 

Fons fotogràfic Carles Querol Rovira (FQ) 

Fons fotogràfic Joan Rosselló Raventós (FR) 

Fons fotogràfic Salvany. Biblioteca de Catalunya (FS) 

BACH, A. Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona. El Penedès i altres 
llocs del comtat de Barcelona (segles X-XV). Barcelona, 1987 (DSMS) 

RIUS, J. Cartulario de “Sant Cugat” del Vallés. CSIC. Barcelona, 1945-47 (CSC) 

UDINA, F. EL “Llibre Blanch” de Santes Creus. Cartuario del siglo XII. Barcelona, 1947 
(LLBSC) 
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7.2. COMPROVACIÓ DE LA VIABILITAT D’EMPLAÇAR ELS DORMITORIS DE 
L’HOSTATGERIA I L’HABITATGE DEL CONSERGE EN ELS ESPAIS 
PROPOSATS 

El pla director planteja rehabilitar l’espai ocupat per les antigues cel·les i l’edifici de cal 
Campaner per a destinar-los respectivament a dormitoris de l’hostatgeria i a habitatge del 
conserge, així com redistribuir els lavabos al servei del menjador de la planta primera. Per tal 
de constatar la viabilitat de la proposta, s’adjunta l’estudi de les distribucions, el qual s’ha de 
considerar orientatiu. El disseny definitiu serà objecte dels projectes d’execució corresponents. 

Estat actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estat reformat 
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7.3. PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
Centre d’interpretació, església i mirador 
El pla director planteja la millora de l’accessibilitat al centre d’interpretació del castell, a 
l’església i al mirador a través de: 

a) Construcció d’una passera amb rampa de fusta, sobre estructura metàl·lica, que segueixi 
sensiblement l’alineació del mur del cementiri, per sobre la roca natural, la qual tingui l’origen 
al camí, i l’arribada al primer replà de l’escala de l’església. 

b) Instal·lació d’un ascensor amb orígen al vestíbul del centre d’interpretació i parades al nivell 
de la porta de l’església i al nivell del paviment del mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta d'accés al centre d'interpretació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta d'accés a l'església i mirador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centre d'interpretació, església i mirador.Alçat sud 

 

Alternativament: 

a) Construcció d’un túnel des del mur del l’actual façana fins a la vertical de l’accés al centre 
d’interpretació, mantenint el nivell de la rasant exterior. 

b) Instal·lació d’un ascensor amb origen al nivell de la rasant exterior i parades al nivell del 
paviment del centre d’interpretació, al nivell de la porta de l’església i al nivell del paviment 
del mirador. 
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Dormitoris de l’hostatgeria i menjador 
El pla director es planteja la millora de l’accessibilitat a la planta on es proposa ubicar els 
dormitoris de l’hostatgeria, situats a 85 cm per sota de la plataforma plana del costat nord del 
camí perimetral, així com l’accessibilitat del menjador situat a la planta superior, a través de: 

a) Instal·lació d’un elevador vertical, amb accés des de la plataforma nord, que limita amb el 
camí, amb parada inferior al recinte de dormitoris de l’hostatgeria de la planta baixa, i amb 
parada superior al menjador de la planta primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta baixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta primera 

 

Les dues propostes són orientatives, a partir de les quals els projectes d’execució 
corresponents desenvoluparan les solucions de disseny detalladament. 

 

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, febrer de 2016 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat pels arquitectes 

 

 

 

 

 

JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS   JOSEP SOLER BARCELÓ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 
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LLISTAT DE PLÀNOLS 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ 
I01 El marc territorial E: 1/50.000 
I02 El conjunt monumental en relació al municipi E: 1/25.000 
I03 Entorn E: 1/5.000 
I04 Accessos al conjunt monumental E: 1/25.000 i 1/10.000 
I05 Àmbit del Pla Director i identificació dels components E: 1/750 
I06 Informació cadastral E: 1/750 
I07 Evolució històrico-constructiva. Nucli sobirà i muralla de llevant E: 1/300 
I08 Evolució històrico-constructiva. Església de Sant Pere E: 1/250 
I09 Evolució històrico-constructiva. Rectoria i altres construccions E: 1/400 
I10 Intervencions arqueològiques dels anys 2003 i 2012 E: -/----- 

PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL 
EA01 Planta topogràfica E: 1/750 
EA02 Planta baixa: rectoria, cal Campaner i edificis s. XX E: 1/200 
EA03 Planta primera: rectoria, cal Campaner i edificis s. XX i planta cementiri E: 1/200 
EA04 Plantes església i nucli sobirà E: 1/200 
EA05 Planta cobertes E: 1/200 
EA06 Plantes i secció nucli sobirà E: 1/200 
EA07 Secció longitudinal L1: conjunt monumental E: 1/750 
EA08 Secció longitudinal L2: conjunt monumental E: 1/750 
EA09 Secció longitudinal L3: rectoria, església i edificis s. XX E: 1/750 
EA10 Secció transversal T1: conjunt monumental E: 1/200 
EA11 Secció transversal T2: muralla de llevant E: 1/200 
EA12 Secció transversal T3: església i edificis s. XX E: 1/200 
EA13 Secció transversal T4: església i edificis s. XX E: 1/200 
EA14 Façana nord: conjunt monumental E: 1/200 
EA15 Façana sud: conjunt monumental E: 1/200 
EA16 Façana est: església i edificis s. XX E: 1/200 
EA17 Façana oest: conjunt monumental E: 1/200 
EA18 Façana est: muralla de llevant, baluard i nucli sobirà E: 1/200 
EA19 Façana oest: nucli sobirà E: 1/200 

PLÀNOLS DE PROPOSTA 
P01 Principals línies d'actuació E: 1/750 
P02 Distribució del programa funcional en planta baixa E: 1/200 
P03 Distribució del programa funcional en planta primera E: 1/200 
P04 Prospecció, exploració física i recerca arqueològica E: 1/750 
P05 Dormitoris d'hostatgeria i habitatge del conserge. Comprovació (Annex 7.2) E: 1/200 
P06 Millora d'accessibilitat. Planta d'accés al centre d'interpretació (Annex 7.3) E: 1/200 
P07 Millora d'accessibilitat. Planta d'accés a l'església i mirador (Annex 7.3) E: 1/200 
P08 Millora d'accessibilitat. Centre d'interpretació, església i mirador. 

Alçat sud (Annex 7.3) E: 1/200 
P09 Millora d'accessibilitat. Planta d'accés a dormitoris (Planta baixa). (Annex 7.3) E: 1/200 
P10 Millora d'accessibilitat. Planta d'accés a menjador (Planta primera). (Annex 7.3) E: 1/200 
P11 Pla d’etapes. Etapes I, II i III E: 1/750 
P12 Pla d’etapes. Etapes IV, V, VI, VII i VIII E: 1/750 
P13 Pla d’etapes. Etapes IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, i XVI E: 1/750 

 






















































































