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1. ASPECTES DESCRIPTIUS 
 

Fotografia general  Plànol emplaçament / entorn protecció 
  

 
Localització 
Polígon 7, parcel·la 97. 
      

Descripció 
Es tracta d’una edificació de planta quadrangular amb els angles arrodonits i un sol espai 
interior. La porta d’entrada, que és situada a la part central de la cara est, és de forma 
rectangular i té una llinda formada per una llosa plana. La coberta és una volta cònica –o 
falsa cúpula– feta amb la superposició de filades de lloses planes, formant anells, el radi dels 
quals va decreixent progressivament. La coberta exterior és recoberta per una capa de 
morter de ciment. En una de les parets interiors hi ha una fornícula. 
 

Sistemes i materials constructius 
Murs i volta realitzats amb peces irregulars de pedra unides en sec amb l’ajut de falques, 
també de pedra, de dimensions més petites. Els murs tenen un rebliment de pedruscall. 
 

Estat de conservació 
Regular. 
 

Tipus de propietat 
Privada. 
 

Notes 
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2. ASPECTES HISTÒRICS I DOCUMENTALS 
 

Cronologia 
Entre el segle XVIII i el primer terç del segle XX. 
 

Tipologia 
Arquitectura civil. 
 

Estil/s 
 
 

Autor/s 
 
 

Dades històriques 
Les barraques de pedra seca eren construïdes amb una finalitat de tipus agrícola. Eren 
utilitzades com a refugi temporal dels pagesos i dels animals de càrrega i arrossegament. 
També servien per a guardar els estris de treball. 
 

Bibliografia 
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Ajuntament de Sitges. Sitges, 2003. 
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CATALÀ, B.: Bellesa rural al Baix Penedès. La Bisbal del Penedès, 2006. 
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Notes 
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3. ASPECTES NORMATIUS 
 

Classificació del sòl 
Rústic. 
 

Qualificació urbanística 
Clau PAA. 
 

Categoria de la protecció 
Integral. 
 

Nivell de la protecció 
BCIL. 
 

Espais i elements protegits 
La totalitat de l’edificació. 
 

Entorn de protecció 
El determinat per un radi de 20 m traçat des del centre de l’edificació (vegeu el plànol de 
l’apartat 1). 
 

Intervencions permeses 
Treballs de conservació i de restauració, consistents en la utilització dels mateixos materials 
constructius: pedra i terra. No és permesa la utilització de morters. 
 

Intervencions necessàries 
Cal realitzar diverses reconstruccions parcials dels murs, eliminar la capa de morter de la 
coberta exterior i substituir-la per una capa de terra, a la qual caldria plantar-hi lliris o 
atzavares. 
 

Usos admesos 
Agrícola i equipaments socioculturals. 
 


