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MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS
1.1
L’any 1972, en virtut del Decret de 15 de setembre –publicat al BOE el 24.10.1972- i d’acord
amb la Llei de Patrimoni Històric-Artístic de 13 de maig de 1933 i el seu reglament de 16 d’abril de
1936, l’àmbit urbà de Cadaqués fou declarat “paratge pintoresc”.
1.2
L’any 1987, en virtut d’un Edicte de 25 de març –publicat al DOGC- s’aprova la Revisió del
Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués (PGOU), com a revisió del planejament existent des de
l’any 1959. (v. plànol d’ordenació PO 6)
1.3
L’any 1995, en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya –publicat al DOGC
el 5.1.1996- reclassifica com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de “conjunt
històric”, el nucli de Cadaqués. A partir d’aquesta declaració es delimita l’entorn de protecció,
d’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 9/1993 –promulgada el 30 de setembre- del
patrimoni cultural català. (v. plànol d’ordenació PO 0)
La delimitació del conjunt històric de Cadaqués té forma irregular i segons l’Informe complementari
a l’expedient de reclassificació realitzat per la Direcció General del Patrimoni Cultural ve delimitat
per una línia imaginària que comença a la part central de la platja del Llané Gros, just en el seu límit
oest, deixant de banda la pròpia platja, i definint una línia perpendicular a la costa fins arribar a la
part posterior de les parcel·les de les cases que delimiten aquell sector, on gira a l’esquerra i
segueix per darrera aquelles parcel·les fins al carrer d’Eugeni d’Ors, on gira i segueix l’eix d’aquell
carrer fins al carrer del Dr. Bartumeus, el qual segueix pel seu eix fins arribar al carrer des Colomer,
per on segueix en tota la seva longitud fins arribar al carrer de Santa Bàrbara, per on continua fins
al carrer de Trilla i desprès pel carrer de ses Hortes, fins arribar al carrer de la riera de Sant Vicenç,
el qual segueix fins arribar al carrer de Sa Rierassa, per on gira cap a l’esquerra fins arribar a
l’avinguda de Caritat Serinyana on torna a girar cap a la dreta seguint l’eix d’aquella avinguda fins
arribar al carrer de Miquel Rosset, el qual segueix fins al carrer de Sant Antoni, i desprès fins la
primera travessia que comunica a mà esquerra amb el carrer de Sa Tòrtora, per on segueix fins a
girar per la segona travessia cap a l’esquerra fins a trobar el carrer de les Creus, el qual segueix fins
arribar al carrer Guillola, per on gira i segueix fins el carrer de Pablo Ruiz Picasso per on gira i
segueix fins arribar a l’encreuament amb el carrer Sa Tòrtora, que segueix fins a la part posterior
del número 9 del carrer de l’Amargura, on gira 90º i travessa l’esmentat carrer i el carrer Sanès fins
arribar a l’eix del carrer de la Miranda, on gira i segueix en direcció a mar fins arribar al carrer de
ses Oliveres, que segueix fins arribar al carrer des Paretaires per on gira i segueix fins a trobar la
part posterior de les parcel·les del carrer des Pianc, gira a l’esquerra per darrera les cases de
l’avinguda Colom en direcció a la costa, fins a trobar l’avinguda de Víctor Rahola que segueixen tot
el perímetre de la façana marítima excloent expressant tota la franja de platges i roques, en direcció
costa avall fins a trobar el punt d’origen en el límit de la platja del Llaner Gros tancant així el
perímetre delimitat com a conjunt històric.
1.4
L’any 2002, en virtut d’un Edicte de 31 d'octubre de 2002 –publicat al DOGC el 27.11.2002sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Cadaqués,
s’aprova el Pla Especial del Front Marítim del conjunt històric de Cadaqués i la Normativa que el
desenvolupa, redactat per l’arquitecta Carme Bosch i Arauz, en compliment d’allò que disposa el Pla
General d’Ordenació Urbana de Cadaqués en els articles 2.204 -"Plans especials"- i 8.101 "Precatàleg"-, elaborat aquest acord amb l’informe de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, núm. 335, de data d’entrada
3.2.1986. (v. plànol d’ordenació PO 1)
2. REFLEXIONS QUE INSPIREN LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
La redacció del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu Entorn de Protecció
(PEU), es formula a partir d’una reflexió pluridisciplinar atenent a una concepció àmplia sobre la
protecció del patrimoni que reculli els següents valors: arquitectònics - tipològics; mediambientals paisatgístics; històrics - socials i finalment, tradicionals - culturals.
La protecció del patrimoni no només s’ha d’establir des de la vessant arquitectònica, sinó també com
a conformador d’una trama o teixit urbà i com arxiu de la memòria col·lectiva. Sota aquest
concepte, el Pla Especial regularà la nova edificació i el procés de rehabilitació en les seves àrees
definides per tal de mantenir la tipologia i la uniformitat compositiva i els valors expressats
anteriorment.
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El Conjunt Històric de Cadaqués, com expressió d’un paisatge singular i emblemàtic a Catalunya, ha
d’abastar bàsicament a edificis i elements arquitectònics, tot i que també recull els valors
patrimonials intrínsecs que constitueixen referències de la memòria col·lectiva de la població.
La protecció d’aquests béns comporta la contenció i la formulació de criteris per a la seva
conservació i/o preservació material. És entesa també com un factor determinant amb la capacitat
de promoure la rehabilitació dels elements catalogats.
La redacció del PEU s’emmarca en la necessitat de disposar d’un document útil a l’hora d’assessorar
les intervencions arquitectòniques en tot el seu àmbit d’actuació. També amb la voluntat d’adequar
el conjunt d’elements protegits, en les seves diverses categories, al concepte de patrimoni i a les
lògiques d’intervenció que s’expressen en el moment present.
Altrament, es vol manifestar l’interès per ajustar la seva normativa a l’experiència portada a terme
en altres centres històrics remarcables, tant pel que fa a la regulació de les intervencions com a la
concreció de les parts protegides dels béns catalogats i dels sectors específics de protecció. Aquest
criteri en la redacció del Pla Especial del Conjunt Històric i el seu Entorn de Protecció (PEUCHC),
incorpora els elements essencials del Pla Especial del Front Marítim (PEFM) i es fonamenta en els
següents apartats:
a) Comporta un pla de protecció que inclou les vessants de la promoció tècnica, econòmica i
històrica, així com la voluntat d’analitzar i definir els mecanismes per a la seva difusió.
b) Inclou també l’objectiu cultural i històric, al tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN), més enllà de la gestió urbanística convencional, és a dir, defineix els edificis, elements i
sectors de protecció remarcables, determina com han de ser protegits i fixa les bases per
desenvolupar la col·laboració entre administració i particulars.
c) Considera que la justificació primordial de preservar el patrimoni no pot ser únicament el seu
valor intrínsec, sinó també el seu valor relatiu a la cultura, a la història i a la ubicació i identitat de
Cadaqués. La selecció i protecció no es pensa únicament en l’element individual, sinó com a
part d’un sector identificat, amb valors propis, on se succeeixen els episodis de la història social de
Cadaqués. Així s’estableixen espais o zones amb valors concrets i determinats que gaudiran d’una
protecció històrica: la Riba, Es Portal, Ses Herbes, Es Passeig, La Felipa, etc...
d) Vol fer efectiva la capacitat d’integrar cada element arquitectònic en el seu entorn proper
i en tot el teixit urbà. En aquest sentit es valorarà la capacitat creativa dels arquitectes en encaixar
propostes avantguardistes respectant els valors que emanen del propi paisatge singular. Tal i com
s’ha produït a Cadaqués en diferents períodes creatius; només cal esmentar els projectes realitzats
en el marc del racionalisme de postguerra, obres totes elles de reconegudes figures de l’arquitectura
i que han deixat una empremta de singularitat al municipi, essent un referent internacional. D’altra
banda per ajudar a reflexionar sobre l’actuació sobre un edifici concret llegint el passat, s’han
incorporat a les fitxes individuals (FID) de moltes parcel·les del Conjunt Històric, nombroses
fotografies antigues de l’immoble i el seu entorn. Amb aquestes imatges es poden reconèixer les
referències tipològiques de diferents models edificatoris a començaments de segle XX i que poden
facilitar el coneixement de la construcció original, així com justificar i concretar les solucions
compositives formals més adients.
e) Preveu l’establiment d’un pressupost econòmic pel correcte manteniment i execució del Pla
Especial, així com formular els criteris de subvencions i ajudes, siguin de les Administracions o
d’altres entitats, per activar actuacions urgents.
f) Preveu també, sistemes de salvaguarda o conservació d’elements arquitectònics
complementaris (forns, reixes, balcons, ceràmiques, ràfecs, murs de pedra en sec, elements
vegetals,...)
Amb aquestes premisses es proposa assajar amb uns criteris de protecció més globals, tot entenent
que el Patrimoni Històric no pot ser tractat com un catàleg de peces monumentals, sinó com a
senyals d’identitat que han deixat l’empremta sobre l’estructura urbana. Aquest procés històric
d’assimilació evolutiva del teixit històric, comporta la formació dels espais públics (carrers, places i
indrets singulars de la població) com a veritables espais patrimonials, dotats dels valors simbòlics i
de significats propis de cadascun dels racons específics.
La percepció de l’espai públic, immers en el conjunt històric de Cadaqués, també en els àmbits semipúblics i privats, en funció d’algunes intervencions puntuals i desvirtuades que s’han realitzat al llarg
dels anys, pot representar l’empobriment de la comunitat mateixa. El coneixement social
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fonamentat en el record del lloc i en la memòria col·lectiva esdevé un corrent de pensament continu,
intern a la població i permet relacionar temps i imatges espacials.
Pels cadaquesencs i les cadaquesenques és molt important l’aspecte físic i material de la població,
com es pot constatar per la transcendència que tindria la desaparició o transformació radical d’un
determinat edifici, carrer o espai urbà, per damunt d’altres aconteixements menys visibles i
temporals, com actes cívics, “culturals” o religiosos en tota la seva dimensió.
L’objecte d’aquest PEU no és el de derogar o modificar àmpliament el Pla General d’Ordenació
(PGOU) vigent. Senzillament, el que es vol és fixar i determinar criteris per a la millora i la
preservació del patrimoni arquitectònic i ambiental del Conjunt Històric de Cadaqués (CH) i el seu
Entorn de Protecció (EP), sense perdre de vista la necessitat d’una futura actuació en un àmbit
major com és el conjunt del municipi.
3. ESTRUCTURA METODOLÒGICA DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
Antecedents i objectius
La redacció del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu Entorn de Protecció parteix
d’una aproximació general, amb les visions territorial i urbana, emanades d’un aprofundit anàlisi de
l’evolució del teixit urbà i el desenvolupament socioeconòmic de la població, per concloure en una
formulació pormenoritzada d’un conjunt de normes específiques d’abast general i determinat per a
cada unitat de treball: àrea o zona; sector o barri; espai o racó singular; vials amb identitat o
caràcter específic i parcel·les edificades o no, amb els valors a protegir.
Una de les premisses inicials per abordar les visions territorials i urbanes que s’han esmentat, és la
consideració de textos i documents legals que, no pel fet de ser més o menys recents, tenen la seva
importància. En aquest sentit, val la pena tenir en compte els darrers documents emesos pel Consell
d'Europa, ja que són elements que marquen una tendència en el desenvolupament de noves lleis i
nous criteris d'actuació dels Estats membres. En la Convenció Europea del Paisatge, celebrada a
Florència el 20 d'octubre de 2000 es va aprovar la Carta Europea del Paisatge. En el preàmbul de
la Carta es remarca que "el paisatge és per tot arreu un element important de la qualitat de vida de
les poblacions; en medis urbans i rurals, en territoris degradats com en els de gran qualitat, en els
espais significatius com en els espais ordinaris".
Que l'evolució de les tècniques de producció agrícola, industrial i les pràctiques en matèria de
planificació del territori, l'urbanisme, el transport, les xarxes de comunicacions, el turisme i els
espais lúdics, i, de forma més general, els canvis econòmics mundials continuen, en molts casos,
accelerant la transformació dels paisatges.
En la citada carta, en el seu article 1r, per "Paisatge" es designa una part del territori tal com la
perceben els ciutadans, el caràcter del qual és el resultat de la interacció de factors naturals i/o
humans; i per "Política del paisatge" la formulació per part de les autoritats públiques competents
dels principis generals, les estratègies i les orientacions que permetin l'adopció de mesures
concretes de cara a la protecció, la gestió i la conservació del paisatge.
I més endavant, article 6è, indica que cal mobilitzar els agents per tal de: identificar els propis
paisatges en el conjunt del territori; analitzar les seves característiques així com les dinàmiques i les
pressions que els modifiquen; seguir-ne les transformacions; a qualificar els paisatges identificats
tenint en compte els valors particulars que se'ls atribueix pels propis agents i els ciutadans
concernits.
Generalment, el valor paisatgístic d’un territori és una qüestió difícil d’avaluar. Des de l’entrada en
vigor de la Convenció Europea del Paisatge i de la Llei del paisatge de Catalunya (8/2005), s’ha
obert un debat disciplinar sobre com es poden determinar els trets fonamentals d’un paisatge i com
s’han d’avaluar les mesures que cal prendre.
La Llei del paisatge de Catalunya recull els principis que han de guiar l’actuació dels poders públics
en matèria de paisatge, els instruments concrets d’intervenció, així com també mesures de
sensibilització, educació i suport. La iniciativa proposa també la creació d’un Fons financer per al
desenvolupament d’aquestes polítiques.
La nova Llei estableix el marc legal per a la protecció, gestió i millora dels paisatges de Catalunya i
ve a complementar l’Observatori del Paisatge de Catalunya, constituït el mes d’octubre de 2005 i
pioner en les polítiques de paisatge al nostre país. Amb aquesta mesura, el govern posa en pràctica
l’adhesió del Parlament de Catalunya a la Carta Europea del Paisatge.
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El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 364/VI de 14 de desembre de 2000, acordà de
forma unànime adherir-se a la Carta Europea del Paisatge. Aquest document, com s’ha expressat
abans, reclama a tots els països membres posar en pràctica polítiques de paisatge, que és definit
com “un element essencial per al benestar individual i social, la protecció, gestió i planejament del
qual comporten drets i deures per a tothom”.
A partir d’aquest marc legal (Carta Europea del Paisatge i Llei del paisatge de Catalunya) expressat
anteriorment, el Pla Especial, s’ha d’entendre plenament compromès amb els seus continguts. Així,
un capítol destacat de la Llei del paisatge de Catalunya que nosaltres voldríem considerar -com
objectiu del PEU- és la difusió i l’impuls cap a la sensibilització de la societat, de les organitzacions
privades i dels poders públics sobre tot el paisatge de Cadaqués, amb els seus valors, la seva
importància cultural, econòmica i la necessitat de promoure i potenciar la seva protecció, gestió i
ordenació.
La posada en valor del paisatge urbà del conjunt històric no serà possible si no es realitza de forma
integrada amb el territori. Altrament, també cal considerar la transformació d’aquest paisatge com a
interacció continua entre preexistències i factors humans, i comprometre la implicació dels diferents
agents que, d’una manera o altra, intervenen en aquesta transformació.
Els últims anys, és notori que la concepció de la protecció del patrimoni ha anat evolucionant des de
posicions que hauríem de definir com a defensives (que moltes vegades han fracassat, portant a la
immobilització i progressiva degradació dels edificis que es varen salvaguardar), cap a postures més
dinàmiques amb les que s’impulsen intervencions que revitalitzin àrees o sectors urbans; espais,
racons i carrers amb valors històrics; estructures amb valor unitari en determinats fronts edificatoris
i l’encaix o singularitat d’antigues edificacions, tot guardant-ne les característiques més remarcables.
Aquesta actuació ha de coincidir també amb la voluntat d’abordar una actuació decidida en la
protecció del singular patrimoni, urbà, territorial i paisatgístic de Cadaqués, tant el del Conjunt
Històric i el seu entorn –objecte del present PEU- com el del seu Front Marítim –amb un altre Pla
Especial ja en vigor- i de la totalitat de l’àrea urbana del municipi, facilitant-ne la gestió posterior i la
definició de la ubicació de nous equipaments públics, dels espais lliures i la seva necessària
interrelació.
Dins el marc de treball i fruit de l’anàlisi del Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric
de Cadaqués, redactat per l’arquitecta Carme Bosch, s’ha decidit –en coherència amb el bon
document normatiu i de principis que ella va definir- mantenir l’esperit del mateix. Per tant
s’incorporen els mateixos nivells de catalogació o categories de protecció establert en l’esmentat
PEFM.
Una altra qüestió bàsica en l’esperit de la metodologia del PEU ha estat l’anàlisi i posterior
formulació de criteris sobre la mobilitat –diferenciant els espais amb prioritat i/o exclusivitat per a
vianants, de les vies de circulació de vehicles- i tractant la ubicació, característiques i disseny de
futures noves àrees d’aparcament o ampliació de les existents. (v. plànols normatius MB)
En aquesta línia un dels aspectes essencials en la materialització del PEU rau en la necessitat de
formular una proposta per a l’accessibilitat al conjunt històric de Cadaqués (v. Document B.
Anàlisi i Propostes del Pla Especial. Apartats 5.2 i 5.3) que respecti els valors patrimonials i millori
les condicions de la circulació de les persones i dels vehicles.
En un altre ordre, la idea de definir l’àrea urbana de Cadaqués com a dipositària de valors a
preservar, pot enfrontar sovint els drets i interessos públics amb els privats. Per aquest motiu en la
redacció del PEU i en el seu esperit, s’ha cercat, en tot moment, mesures que possibilitin una
acceptació majoritària del document per part de tots els agents implicats en el bon
desenvolupament
del
planejament
(propietaris,
tècnics,
veïns,
associacions
culturals,
administracions públiques i promotors). El PEU vol marcar els límits de les iniciatives dels agents
concernits, alhora que estimular la seva col·laboració i participació, en l’objectiu de preservar els
valors persistents i configuradors de l’excepcionalitat que representa tot Cadaqués i no només el
nucli històric.
L’àmbit d’aplicació ve donat per l’objecte del propi Pla especial urbanístic: garantir la sensibilitat de
les intervencions envers el paisatge urbà més significatiu de Cadaqués.
Per tal d’assegurar que les intervencions de regeneració o les de reforma dels immobles existents no
malmetin o desvirtuïn el paisatge urbà del teixit històric, es proposen diferents formes d’anàlisi que
van des de la globalitat fins la singularitat de l’element on s’ha d’actuar.
La delimitació concreta dels àmbits d’actuació, definits en funció de la pertinença al Nucli històric o
als entorns de protecció, prové de l’anàlisi morfològic, històric, tipològic i urbanístic del teixit de
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Cadaqués, consolidat mitjançant l’expansió urbana al llarg dels segles XIX i XX principalment. (v.
plànols informatius de planimetria històrica i fotovols PH, PHA i FV; així com plànols d’evolució
històrica EC)
Per a la determinació de les propostes, s’ha treballat en l’anàlisi dels àmbits més específics i s’ha
recollit les parts de la trama urbana que presenten unes característiques paisatgístiques que les fan
unitàries, singulars i/o representatives del seu entorn. Dins d’aquest àmbit més específic s’inclouen
un conjunt d’elements amb unes característiques que els fan remarcables com a configuradors de
paisatge.
Les actuacions en aquests elements, regulades per la Normativa del PEUCHC, es concreten en:


Intervencions en elements significatius en la seva volumetria, que regulen, a banda de
l’actuació en l’element, l’espai lliure, espai que permet entendre el volum i l’obertura
obertura visual que garanteix la lectura del conjunt.



Intervencions en fronts destacats pel seu valor unitari o de conjunt.



Intervencions en tipologies i estils arquitectònics representatius dels diferents períodes
creatius que són representats a Cadaqués (v. plànols informatius / Document TE). Sota
aquest criteri s’ha manifestat, per exemple, la voluntat de protegir íntegrament –amb el
nivell de protecció 1- els considerats millors testimonis de l’arquitectura racionalista de
postguerra, per evitar que es malmetin els valors intrínsecs d’aquest estil; tant en la seva
composició exterior, com en la incidència de la llum, la qualitat dels espais i els ambients
interiors. Aquesta tendència dona continuïtat als períodes modernista i noucentista que tant
reconeixement han aportat a Cadaqués.

En aquesta línia, el document definitiu del PEU vol constituir una eina per facilitar una àgil gestió de
la regulació de les possibles intervencions, alhora que ésser accessible i de fàcil interpretació per a
qualsevol ciutadà. Per abordar aquesta acció no s’han escatimat recursos i s’han utilitzat les
tècniques més avançades i en alguns casos pioneres, en l’aixecament i l’anàlisi gràfic del teixit urbà
delimitat dins el Pla.
L’equip redactor ha contractat al Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat (LMVC) del Centre de
Política de Sòl i Valoracions (CPSV) integrat en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la
restitució gràfica en tres dimensions de tot el conjunt històric, mitjançant la utilització de l’escànerlàser (v. Annex I). Aquest treball, en el que s’ha incorporat la restitució digital de la planimetria
històrica per mostrar amb dades reals el creixement de la trama urbana de Cadaqués (veure plànols
EH 01 – EH 35) permetrà desenvolupar en un segon estadi la formulació i identificació parcel·laria
en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).
Aquesta aplicació futura del sistema SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) o GIS en anglès,
permetrà establir un recorregut pels valors arquitectònics incorporant la seva difusió i el
coneixement de la totalitat del teixit urbà.
Anàlisi territorial i representació gràfica
L’estructura del treball gràfic desenvolupat en el PEU es presenta sobre dos eixos:
LA BASE DOCUMENTAL (Evolució de la trama urbana fins l’actualitat)
LA MAQUETA DEL CENTRE HISTÒRIC (en tres dimensions)
L’estudi ha estat desenvolupat a partir d’una recerca històrica i iconogràfica amb la finalitat de poder
establir una base sòlida que pugui inserir-se en l’aplicació del futur SIG per Cadaqués.
Els punts tractats en el capítol de la recerca i que després formaran part de l’anàlisi del creixement i
l’evolució del teixit urbà, s’han establert a partir de dues fonts documentals associades i
complementàries entre sí:


LA CARTOGRAFIA HISTÒRICA (v. plànols informatius / Documents PH i PHA)
Recerca enfocada amb l’idea de recuperar, reproduir i associar tota la base cartogràfica o
documents de planificació que siguin útils per la comprensió dels períodes de transformació i
desenvolupament de Cadaqués. Ha estat una eina cabdal per establir una hipòtesi sobre la
posició del primitiu recinte emmurallat de Cadaqués i incloure el mateix dins l’estudi
arqueològic (v. plànol del Patrimoni Arqueològic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu
entorn de protecció).
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L’EVOLUCIÓ DEL TEIXIT URBÀ (v. plànols informatius / Document EC)
Tal i com es va considerar en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del
Front Marítim del Conjunt Històric l’anàlisi urbà s’ha elaborat prenent com a base principal
els tres moments històrics més característics en la història de Cadaqués:
La formació del Nucli primitiu i el recinte emmurallat. Segles XIII al XVI
No sempre el lloc on s’assenta una població es reflecteix clarament sobre la forma del
conjunt urbà. En el cas de Cadaqués, la posició geogràfica i la topografia condicionen
clarament la forma del primitiu nucli de població de la vila, la seva història, les formes de
subsistència, la manera d’habitar i ser i la morfologia singular del nucli i l’entorn.
Cadaqués es forma dins el recinte del que fou l’antic castell, situat damunt del turó des
Baluard. Aquesta posició privilegiada, al fons de l’excel·lent abric de la badia i de l’abruptesa
de la serralada de Rodes ha motivat la seva configuració estratègica i única –des del punt de
vista defensiu- d’aquest port natural. La fundació neix d’aquesta posició militarment
privilegiada i el primer nucli, poblat de pescadors i mariners se situa damunt el turó,
condicionant la història i la forma posterior de Cadaqués.
L’obertura al mar afavorí atacs constants. Un dels més destacats fou l’ocupació francesa de
l’any 1285 que acabà amb la reconquesta per part de Roger de Llúria.
Durant llargs períodes Cadaqués rep atacs de pirates turcs i berbers. L’any 1444 els àrabs
incendien la vila.
Al llarg del segle XVI, tot i la victòria dels Àustries sobre els turcs a Lepant, segueixen les
incursions i els saquejos que continuaran fins a finals del segle XVIII.
Del primitiu recinte emmurallat es conserva un dels portals d’entrada (es Portal) que
condueix a la posició que ocupava la primitiva església medieval. També es conserva una de
les torres de la muralla (Torre de sa fusta des Baluard) que forma part de la Casa de la Vila.
La conservació d’aquests dos elements obre la possibilitat que sota el subsòl actual
apareguin restes del perímetre emmurallat de la vila. És per aquest motiu, que l’equip
redactor del PEUCHC hem definit dins la planimetria de l’Estudi Arqueològic (v. plànol del
Patrimoni Arqueològic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció) i a
través d’un anàlisi històric acurat, el possible traçat de la muralla, condicionant les llicències
d’obra al control arqueològic.
El creixement de la població fora del recinte emmurallat. Segles XVII al XIX
Segons consta en un plànol de l’any 1584, els primers assentaments fora muralles, es
produeixen al llarg de les actuals ribes seguint el perímetre costaner amb un recompte
aproximat de 200 cases.
A començaments del segle XVII, concretament l’any 1602, la major part dels 200 habitants
de la vila vivien dins les muralles des Baluard.
Des del 1640 fins el 1717 se succeeixen llargs anys de guerres amb França. Fruit d’aquestes
hostilitats agafen relleu els ports septentrionals de Catalunya i, per aquest motiu, apareixen
les primeres cartografies més o menys precises de la població. Aixecades amb finalitats
militars, deixen entreveure amb relativa claredat però, l’estructura i les proporcions de la
vila.
Dos gravats realitzats a finals de la dècada dels anys 50, obra de S. de Pontault i Sieur de
Beaulieu, així com el de P.M. Baldi –publicats l’any 1668- mostren les muralles, les torres i
els baluards de defensa amb la posició de les portes i de l’església, així com la presència
d’un petit fort al turó de les Creus.
Les vistes des de la badia permeten reconèixer aquestes torres, amb l’aparició de l’església
sense la important capella de ponent ni el coronament del campanar característic. També
mostren que el poble, un cop passat el perill de les envestides dels corsaris, s’ha disseminat
tímidament fora muralles, ocupant els fronts de la platja Gran i de Port Ditxós a l’altra banda
de la riera i resseguint la platja de Port Doguer. La construcció, l’any 1683, de la riba de Port
Alguer, així com l’aparició dels primers porxos sortints de les dues primeres cases
construïdes damunt la riba, respon a la necessitat de donar servei al port, tot permetent que
les embarcacions puguin acostar-se evitant els problemes del petit calat que presentava la
poca fondària existent en aquest sector. Per tant, es pot afirmar que Port Doguer va ser el
primer raval format a l’exterior del recinte emmurallat.
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Sota el talús del turó del Fondal, a l’abric de la tramuntana, es podia desembarcar fàcilment
la doga (fustes que formen el cos d’una bóta), que el gremi dels boters i barrilers treballava
en atuells de tota mena per emplenar-los de vi, esperits o peix salat.
Abans del 1683 hi havia un primer tram de riba que es considera com el més antic de tots
els molls o ribes construïdes a Cadaqués. Sobre la mateixa hi havia cases, originàries del
segle XVI, que foren enderrocades en els anys 1960 per ser “construïdes de nou” en el
període de l’arribada del turisme.
L’any 1694 la casa Beaulieu torna a publicar una planta del nucli fortificat que mostra molt
poques diferències amb la del 1668, però a la que afegeix una vista idealitzada del paisatge
de la vila de Cadaqués des del mar que dóna una idea força precisa de l’extensió i la
morfologia del nucli urbà. El mateix any el poble pateix una nova desfeta militar que queda
confirmada per un plànol del recinte emmurallat del 1708, on es fa un recompte de les
bretxes obertes i una proposta de reconstrucció de les defenses que inclou el tancament de
les portes que algunes cases adherides a la muralla havien obert al mar.
Els plànols de la primera meitat del segle XVIII, especialment els de Masse Claude (1721),
mostren un lleuger creixement de la vila fora de les muralles, que donaria continuitat al ja
esmentat en el sector de Port Doguer. Aquest segon desenvolupament, anomenat la
bourgade en els plànols francesos, s’estén cap es Poal, on hi ha el magatzem de pescadors.
Desprès de la liberalització del comerç amb les colònies americanes, fruit del tractat de
1778, es produeix un fort impuls a Cadaqués.
L’aïllament que pateix la població per terra, l’evolució lenta en el seu creixement i les
senzilles formes de vida, provoquen la repetició del tipus edificatori més generalitzat, que
arrenca de la casa popular, segueix amb la casa menestral i arriba a l’habitatge tradicional
que s’imposa al llarg del segle XIX.
Són construccions molt senzilles, amb predomini de paraments massissos fruit de les
tècniques constructives i de la utilització dels materials tradicionals de Cadaqués (pedra),
façanes arrebossades i pintades de blanc, etc...
Aquest repertori que encara avui es pot visulitzar, reforça el valor de la pervivència
d’aquesta arquitectura tradicional i vernàcula que mostra una extremada coherència formal
adaptada al medi físic. Fins i tot la utilització del rastell en el tractament de la pavimentació
dels carrers, s’emfatitza els valors d’integració entre l’estructura urbana edificatòria i el
tractament de l’infrastructura viària.
La formació del teixit urbà modern: creixement demogràfic (vinya i comerç
marítim), crisi (fil·loxera) i arribada del turisme. Segles XIX i XX
La tradició marinera –més que pesquera- dels cadaquesencs provoca un desenvolupament
en la navegació i en el comerç associat.
L’Atlas dels ports espanyols de la Mediterrània, publicat l’any 1813, presenta un gravat que
mostra la badia i l’estructura de la població on s’observa la compactació i la formació de
nous carrers, tant al barri de les Creus com al Poal, així com a la banda de Port Doguer, al
llarg de tota la riba d’en Pitxot.
L’any 1831 la vila compta amb 2785 habitants i comença a construir-se una nova topografia
associada a l’orografia de l’entorn de Cadaqués. Així, a les vessants de la serralada
s’aixequen les feixes conformades amb murets de pedra en sec, per permetre el conreu de
la vinya i l’exportació de la garnatxa. En l’àmbit urbà, el clos des Baluard queda colmatat i se
segueix amb énfasi l’edificació sobre les ribes, no només per edificacions al servei del port
(vinculades a la tradicional activitat conservera de l’anxova) sinó per la construcció
d’habitatges tradicionals.
L’any 1845 disposem d’una magnífica descripció a càrrec del polític i estadista Pascual
Madoz. En el seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España l’autor exposa de
manera completa i sistemàtica la documentació i la interpretació de la realitat de Cadaqués a
mitjans del segle XIX. Pel seu interès, reproduïm les parts més remarcables i que tenen
vinculació amb el desenvolupament econòmic i el procés de desenvolupament urbà.
“Villa con ayuntamiento de la provincia y diócesis de Gerona (8 leg.), partido judicil de
Figueras (4), audiencia territorial y c.g. de Barcelona (25), tiene puerto habilitado para el
comercio de cabotaje con aduana de cuarta clase; y es también distrito marítimo de su
nombre, de la provincia y partido de Palamós, tercio de Barcelona, departamento de
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Cartagena, cuya matrícula costa de 454 individuos, 23 embarcaciones de vela latina de
varios portes, hasta 50 toneladas, una de más de 50 y 10 de vela cuadrada.
SITUACIÓN Y CLIMA. En un extremo de la provincia separada de los demás pueblos de ella,
por una cordillera de montañas, que hacen casi impracticable la comunicación por tierra;
colocada parte de la población en una altura, pasaa su pie un arroyo, dividiéndola del
arrabal, que se encuentra en un pedazo de playa. Le combaten frecuentemente los vientos
del N y NE, a veces con tal violencia, que, arrebata, o cuando menos perjudica las cosechas,
pero goza de clima sano; sólo se padecen por lo común fiebres intermitentes.
INTERIOR DE LA POBLACIÓN. Tiene 590 casas; la consistorial, en que está la cárcel; una
iglesia parroquial (La Natividad de Nuestra Señora) servida por un cura de término; una
fuente de buenas aguas para el surtido del vecindario, y de los buques que fondean en el
puerto; 3 escuelas de instrucción primaria, una dotada por la v. con 2.000 rs. Vn., a la que
concurren de 50 a 60 alumnos, y 2 particulares con 70 discípulos.
El TERRENO es árido, montañoso y de mala calidad; carece de ríos que le fertilizan; sus
montes estan despoblados; sin embargo, es productivo por la laboriosidad de sus
cultivadores que se dedican al plantio de viñedo y olivar: le cruzan dos CAMINOS, en muy
mal estado, que uno dirige al ampurdan, y otro hasta la raya de Francia, pasando por Selva.
El CORREO se recibe de Castelló de Ampurias; por medio de balijero, los martes, jueves y
domingos, y se despacha los martes, jueves y sábados por la mañana.
PRODUCCIONES. Sus únicas cosechas, son de aceite y vino; cria ganado lanar, algun vacuno
y con preferencia el cabrio; caza de conejos y perdices, y pesca de caballas.
INDUSTRIA. Se ejercen algunas profesiones científicas; todas las artes mecánicas, marineria
y pesca; hay 4 destiladores de aguardiente; 2 fábricas de cardenillo; una para la elaboración
de potasa, otra de jabon duro y un molino de viento casi inútil.
POBLACION Y RIQUEZA. 606 vecinos de catastro 2.787 almas.
CAPITAL PRODUCTIVO: 8.465.200. IMPUESTO 211,630 reales.”
COMERÇ: Els principals articles d’importació que arribaven per via marítima estaven
diferenciats en funció dels seus orígens.
1. Mercaderies procedents de l’Estat espanyol: Aiguardent, Alcohol, Garrofes, Anxoves, Anís,
Arròs, Llegums, Anelles de fusta, Coure, Fideus, Cigrons, Farina, Sabó, Fusta, Peix i Vi.
2. Mercaderies procedents de les Colònies americanes: Aiguardent, Sucre, Cacau, Cafè i
Canyella.
3. Mercaderies procedents d’altres destinacions: Bacallà, Bótes de roure, Bótes de castanyer,
Taules i taulons de pí.
Els principals articles d’exportació que sortien per via marítima, també estaven diferenciats
per les seves respectives destinacions:
1. Mercaderies cap a l’Estat espanyol: Oli, Aiguardent, Verdet, Cendres, Coure envellit,
Corall, Farina, Taronges, Llimones, Pipes, Vi i vinagre.
2. Mercaderies cap a les Colònies americanes: Sucre.
3. Mercaderies cap altres destinacions: Duelles, Terra argilosa per a terrissa fina.
En el decenni de 1860, il·lustrat en el plànol de Sánchez y Mejías datat en aquest any, es pot
observar com s’han anat edificant noves cases al llarg del camí de Portlligat (actual carrer de
la Miranda) i s’han consolidat nous carrers com el de Sa Tòrtora (en el sector de Poal – les
Creus) o el carrer Nou des de l’horta a Port Doguer, confirmant el màxim creixement
demogràfic, amb l’economia derivada del conreu de la vinya; l’explotació de la garnatxa i de
l’anxova.
L’any 1880 la fil·loxera arrasa les vinyes plantades. Aquest fet associat a la concentració del
transport marítim per part de les companyies barcelonines que feu emigrar molts mariners
vilatans, provoca una davallada demogràfica que serà imparable fins l’arribada del turisme
en la dècada dels anys 1960.
L’obertura de la carretera, a començaments del segle XX, trenca l’aïllament terrestre de
Cadaqués i provoca notables transformacions a l’interior de la vila. El mar, fins llavors
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arribava fins els fonaments de les cases situades arran mateix. Fins llavors els accessos es
produeixen des dels carrers interiors. La construcció de les ribes inverteix parcialment
aquesta posició. Les dues branques que arrenquen de la plaça de ses Herbes i ressegueixen
la costa sinuosa, donen una estructura urbana, clara i forta i obren una façana al mar que
facilita l’assentament de les més significatives edificacions del modernisme i noucentisme de
Cadaqués, fruit de la voluntat de les famílies benestants d’instal·lar-se en aquesta
privilegiada posició. Aquest fet permet contraposar dues estructures urbanes diferenciades:
un nucli antic homogeni, malgrat la pobresa ornamental i estilística dels edificis i una façana
marítima amb notables peces arquitectòniques que configurarà singularment l’actual perfil
de Cadaqués des del mar.
La darrera etapa singular es produeix sota el període que anomenem com a segon
racionalisme.
L’atracció que produeix Cadaqués a molts estiuejants de la burgesia catalana moderna, entre
els quals es congrega un grup d’intel·lectuals, fa que destacats arquitectes catalans i foranis,
formats en els valors del moviment modern, recullen els valors de l’arquitectura tradicional i
autòctona, sense caure en el folklorisme, aixecant els seus edificis d’una forma perfectament
integrada amb les estructures edificatòries més tradicionals.
Finalment, cal esmentar que per la plasmació gràfica del treball, s’han elaborat a partir de
tota la cartografia i planimetria històrica obtinguda, els diversos esquemes de síntesi i
superposició sobre la base cartogràfica digital actual que serveixen per mostrar l’evolució i el
desenvolupament del teixit urbà i, singularment, dels elements i estils arquitectònics que
conformen l’actual conjunt històric.
COMPARACIÓ ENTRE EL NUCLI HISTÒRIC I EL PERÍMETRE
Anàlisi comparatiu entre l’estructura urbana, més o menys homogènia i consolidada del nucli
històric i de les àrees perimetrals de creixement, sotmeses a unes intervencions que són el
reflex de les arquitectures pròpies dels anys 1960 i 1970.
Els materials i les tècniques emprades per l’equip redactor del Pla especial
urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció (PEUCHC)
han estat els següents


Material iconogràfic històric. Recerca de documentació (fotografies antigues, postals,
gravats, dibuixos, plànols, etc...) per a la construcció dels diversos escenaris històrics de
Cadaqués que permeten veure la seva transformació urbana. Procedents de la Cartoteca de
Catalunya – Fons Gaspar (Institut Cartogràfic de Catalunya); l’Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a Girona (AHCOAC); l’Arxiu Històric de Joan Tajadura a Cadaqués
i materials aportats per diverses persones i col·laboradors com Gerard Duran i Joan Vehí,
que han estat regidors de l’Ajuntament.
En aquest apartat s’ha recollit altre material cartogràfic relatiu a diversos instruments
urbanístics, fotovols, plànols, planejament, publicacions (com la Tesi Doctoral de l’arquitecte
Esteve Terradas Cadaqués: Laboratorio del realismo doméstico en Cataluña, Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB 1993) i altres projectes per Cadaqués. La
finalitat d’aquest recull documental ha estat, en primer lloc, el coneixement de l’estat de la
població abans de l’arribada del període de gran desenvolupament turístic (anys 1950-60);
les conseqüències del Pla General de 1959; l’aplicació del Pla General (PGOU) de 1987 fins a
la situació present.



Fonts documentals orals. Recollida de testimonis d’historiadors i investigadors de Cadaqués
Identificació de les zones d’estudi segons quatre nivells







Per la posició urbana dins el PEU: Conjunt Històric (CH) o Entorn de Protecció (EP)
Pel reconeixement de pertinença a una Àrea o sector amb delimitació tipològica i/o
toponímica particular: Nucli Antic, Es Poal, Portdoguer, Es Colomer, Llané, Les Creus, El
Colom, etc...
Per la situació determinada del carrer o vial
Per la idiosincràsia particular de la parcel·la (solar o construcció).
A partir d’aquest procés d’anàlisi es determina la necessitat de lligar, entre sí, els diferents
àmbits de protecció. Això permet valorar edificis, conjunts, elements o ambients que en
aquesta òptica unitària són mereixedors de conservació, sense arribar a tenir el nivell del
que s’entén normalment per “catalogable” en una lectura purament individualitzada i més
tenint en compte les regulacions a que els elements integrants del Catàleg queden sotmesos
a partir de la Llei 9 de 30 de setembre de 1993 (Llei del Patrimoni Cultural Català).
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La protecció mitjançant regulacions urbanístiques, permet assegurar la seva conservació real
–per acumulació de més d’un valor assignat- al quedar regulat com s’hi pot intervenir i
comporta l’elaboració d’un PEU amb uns nivells de protecció més específic que millora la
seva efectivitat.
Al final del procés es vol regular la permanència d’elements i ambients significatius, no
només a nivell del centre històric i el seu entorn de protecció; sinó també d’aquells més
lligats a la totalitat del municipi i que tenen continuïtat com a perllongació visual i com a
diàleg entre el vell i el nou. Ens referim a traces viàries; tipologies de paviment en vials;
formes parcel·làries; tipologies edificatòries i obres d’arquitectura singular, vinculades
directa o indirectament en la delimitació del Pla Especial. Per aquest motiu, s’ha de garantir
la coordinació entre els nivells de protecció amb les determinacions urbanístiques del
planejament general, perquè no puguin entrar en contradicció.
4. CRITERIS GENERALS D’INTERVENCIÓ
La pròpia gènesi del terme municipal com aglomerat format d’àrees i sectors diversos reflexa en la
seva imatge l’origen diferencial de la formació de Cadaqués i les zones que el conformen.
Es pot parlar d’un policentrisme de la vila, on apareix marcadament el Nucli Històric amb la seva
configuració com a perfil propi identificador des del mar i des de terra, amb l’església de Santa
Maria, el vell Hospital de la Vila i les cases més notables dels segle XVIII-XIX com la Casa
neoclàssica Escofet Rahola (Josep Roca i Bros) o les edificacions de Can Zendrera o de La Farmàcia,
del mateix estil; interelacionat amb el creixement de la vila, a banda i banda del nucli antic, on es
construeixen remarcables exemples modernistes, com la Casa Serinyana (sa Casa Blaua), Can
Serinyana des Poal, la Casa Verdonces i la Casa Pont (Salvador Sellés), la Casa Dalmau, la Casa
Cànovas, la torre de Can Costa, ; noucentistes, com Can Salisachs o la Casa Masó (Pere Benavent
de Barberà); de noucentisme tardà com el mateix Hotel Rocamar, de la mà de l’arquitecte Pelai
Martínez; actuacions de reformes dins el racionalisme, com la de la Casa de la Palmera (Raimon
Duran i Reynals) o de La Rectoria (Cèsar Martinell); per arribar als edificis racionalistes de la
postguerra, aixecats entre els anys 1950 i 1964, obra d’arquitectes del Grup R i d’altres tendències
vinculades al moviment modern renovat (Illescas, Coderch, Correa, Milà, Barba Corsini, Terradas,
Harnden, Bombelli,..).
El panorama es completa amb el creixement desenvolupat al llarg de tota la segona meitat del segle
XX, amb construccions de diverses tipologies, més o menys integrades.
El PEUCHC estableix categories en la valorització individualitzada dels edificis, però també té en
compte, altres edificacions que per sí mateixes no presenten un valor arquitectònic considerable. En
aquest cas es valora la relació tipològica amb altres edificacions semblants amb les que formen un
conjunt o front edificatori consolidat i difícilment separable. Fins i tot es pot assegurar que moltes
peces no tenen sentit sense aquest entorn que les ha condicionat i les segueix condicionant, en la
seva concepció.
La descontextualització o desprotecció total actuaria en detriment de la pròpia peça i de la unitat del
conjunt. Així, per exemple, el pont de ferro sense la llera de la riera que el va motivar, no tindria
cap sentit com objecte formal, malgrat que no es qüestionés el seu valor intrínsec i històric; una
determinada casa aïllada no pot perdre totalment el seu jardí més immediat, malgrat que aquest no
tingui interès per la seva configuració més enllà del pròpiament ambiental; una casa de tipus
suburbà es reforça en l’existència d’altres del mateix tipus al costat, com ho són les cases entre
mitgeres que conformen els diversos fronts edificatoris variables, amb personalitat pròpia que
presenten les estructures de molts carrers i barris de Cadaqués.
Els criteris bàsics de protecció general i específica s’han establert amb la voluntat de definir el model
de ciutat desitjat, les millores urbanes a assolir i les mesures d’intervenció que s’han de portar a
terme.
Criteris d’intervenció per SECTORS D’ACTUACIÓ
(v. plànol d’ordenació PO 2)
Es defineixen dos grans sectors d’actuació, tal i com queden determinades en l’àmbit del Pla
Especial Urbanístic del Conjunt Històric i de l’Entorn de Protecció (PEU):
1. El CONJUNT HISTÒRIC (CH) (que integraria les zones urbanes del Nucli Antic, les
Creus, es Poal – es Pianc, Portdoguer i es Colomer més les Ribes corresponents).
2. Les quatre àrees que conformen els ENTORNS DE PROTECCIÓ (Puig d’en Colom
(EP1); la zona de Llané fins a Sa Conca (EP2); Puig de les Creus (EP3) i la zona
del Colom (EP4))
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La divisió en dos sectors d’actuació dins l’àmbit del PEU fa referència a l’aplicació de la
delimitació fixada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A partir dels
dos límits establerts s’han contemplat els Àmbits Territorials següents:
1. CONJUNT HISTÒRIC (CH)





Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit

Territorial
Territorial
Territorial
Territorial

Nucli Antic (AT1)
Front Marítim (AT2)
Extramurs (AT3)
Entorn de la Riera de Sant Vicenç (AT4)

2. ENTORNS DE PROTECCIÓ (EP)





Entorn
Entorn
Entorn
Entorn

de
de
de
de

Protecció
Protecció
Protecció
Protecció

del Puig d’en Colom (EP1)
de Llané – Sa Conca (EP2)
del Puig de les Creus (EP3)
del Colom – Puig d’en Vidal (EP4)

Tots els àmbits territorials del Conjunt Històric (CH) –AT1, AT2, AT3 i AT4- estan sotmesos a
un determinat criteri d’intervenció estretament vinculat als diversos valors de paisatge urbà i
a les tipologies diferenciades però integrades que representen. És per aquesta raó que hem
decidit descriure l’estat actual i recollir unes línies d’intervenció per a totes les parcel·les
incloses dins el Conjunt Històric (CH). Aquest treball acurat determina el Catàleg,
diferenciant diversos nivells de protecció i d’actuació en rehabilitació o obra nova. Així es
concreten el conjunt de les fitxes identificatives de parcel·la (FID) i la corresponent
normativa d’aplicació general i particular.
Tanmateix els teixits urbans i les construccions desenvolupades en els Entorns de Protecció,
són totes elles posteriors als anys 1930 i, sobretot impulsades a partir dels anys de gran
incidència turística de Cadaqués, especialment en el període 1955-75. Tot i que poden
trobar-se alguns exemples força interessants -amb edificis singulars de principis del segle
XX, com la Torre de Can Costa o la finca del Colom (Casa + jardí) i d’altres construccions
aixecades amb la influència del segon racionalisme- en general, la diversitat tipològica,
d’estil, de composició o d’intervenció en parcel·les, fa que la identificació unitària de fitxa FID
per parcel·la no presenta, al nostre entendre, un interès especial.
Per aquest motiu, s’ha obviat la capacitat descriptiva individual de cada element i s’ha
determinat els criteris normatius i d’intervenció a partir de la normativa concreta d’aplicació
per a cada sector (EP1, EP2, EP3 i EP4). A diferència del Conjunt Històric, on totes les
actuacions han de quedar justificades sota els criteris de coherència i ordre en el tractament
de la peça i la seva relació amb l’entorn –especialment el front edificatori-; en els perímetres
(EP), el disseny de l’element arquitectònic pot desenvolupar-se correctament, amb major
llibertat creativa i perfectament integrat en l’entorn i el paisatge, alhora.
Així, doncs, les finques i els solars que integren els Entorns de Protecció (EP1, EP2, EP3 i
EP4), per les seves característiques morfològiques apuntades anteriorment, amb un fort
predomini de parcel·les amb habitatges unifamiliars amb jardí, no disposaran de fitxes
identificatives de parcel·la (FID), llevat del casos de construccions o jardins històrics amb
nivell de protecció 1 (Protecció integral). Aquestes parcel·les es regiran per les
determinacions que s’estableixin amb criteris d’àmbit propi o de carrer, amb incidència
especial pels vials de frontera on s’ha de tenir present l’equilibri entre els dos fronts
edificatoris: el del Conjunt Històric (CH) i el de l’Entorn de Protecció (EP).
En tots els casos les actuacions sobre les parcel·les afectades, tant del Conjunt Històric com
de l’Entorn de Protecció, són reflectides en la normativa.
Criteris d’intervenció per ZONES URBANES
(v. plànol d’ordenació ZU 1)
Per tal de que les intervencions de regeneració i preservació s’apropin a les diferències de
teixits morfològics existents, a cadascuna de les àrees del Conjunt Històric i l’Entorn de
Protecció, s’estableixen les categories de “ZONES URBANES” definides pels seus valors
històrics, sociològics, culturals i, en definitiva, patrimonials. Aquests aspectes de tractament
diferenciador provenen de l’anàlisi morfològic, històric, tipològic i urbanístic del teixit urbà.
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1. ZONES URBANES amb identitat que formen el Conjunt Històric






Nucli Antic
Portdoguer
Es Colomer
Les Creus
Es Poal

2. ZONES URBANES amb identitat que són part o integren els Entorns de
Protecció





Puig d’en Colom
Llané – Sa Conca
Puig de les Creus
El Colom

Criteris d’intervenció per ESPAIS DE PROTECCIÓ HISTÒRICA
(v. plànol i documents d’ordenació EPH)
Es denominen com a espais i racons urbans singulars les parts concretes dins el teixit urbà
inclòs en el PEUCHC que tenen una identitat històrica i social molt determinada. Són
elements a preservar, en la seva natural evolució, dins la memòria històrica de Cadaqués.
Tots ells tindran un tractament específic en funció dels seus valors i de la seva posició
urbana. En tots els casos seran objecte de senyalització explicativa i identificativa que mostri
l’evolució des del passat fins l’actualitat.


Espais i Racons urbans singulars (Protecció històrica)
Ses Herbes, Portdoguer (Plaça del Doctor Pont), Es Pont (vell i nou), Es Pont de Ferro,
Es Baluard, Els Norais, Es Portal, Es Portal d’Amunt, Es Call, Es Portitxó, La Font Vella,
Sa Plaça, La Plaça de la Iglesi, El Passeig, El Castell i Ses Hortes.

En aquest capítol i amb la voluntat d’impulsar la futura senyalització, també s’inclouran les
cases i indrets que han estat habitades per personatges cabdals en la història de la població.
Destaquen ciutadans nascuts a Cadaqués com: Carles Rahola (historiador i escriptor),
Dario Rahola (periodista), Frederic Rahola (economista, escriptor i jurisconsult), Víctor
Rahola (metge i escriptor), Esperança Llorens (heroïna en el setge de Girona a la Guerra
del Francès), Frederic Trèmols (botànic i farmacèutic), Francesc Xavier Godó (advocat,
periodista i autor teatral), Octavi Carreras (periodista i escriptor), Octavi Serinyana
(prohom), Robert Pell (pintor), Xavier Garriga (llicenciat en Filosofia i Dret i escriptor), el
General Joan Escofet (enginyer militar i arquitecte), Àngel Planells (pintor), Bonifaci
Pont (metge i escriptor), Salvador Dalí (pintor).
Altres personatges establerts a la població temporalment com: Narcís Monturiol (inventor),
Pablo Picasso (pintor), Federico García Lorca (escriptor), Josep Pla (escriptor), Eliseu
Meifren (pintor).
I, finalment, artistes i intel·lectuals que passaren o feien estades a Cadaqués, reconeixent el
seu paper com a centre de les avantguardes creatives del segle XX com: André Derain,
Paul Eluard, Luis Buñuel, André Breton, René Crevel, Marcel Duchamp, René
Magritte, Man Ray, John Cage, Richard Hamilton i Dieter Roth.
Criteris d’intervenció per CARRERS i VIALS
(v. Fitxes identificatives de carrers)
Tots els carrers del Conjunt Històric (CH) disposen d’una fitxa particularitzada, amb les
característiques relatives a:









Denominació
Emplaçament
Tipologia general
Vialitat
Tipus de fronts edificatoris i acabats predominants en les façanes
Recull d’imatges significatives
Evolució històrica i anàlisi morfològica
Descripció dels principals elements identificatius i de les infraestructures
Pavimentació
Enllumenat
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Mobiliari urbà
Senyalització
Línies


Regulació de les intervencions, especificant els següents apartats
Traçat i viabilitat
Pavimentació
Enllumenat
Senyalització
Línies elèctriques i de telefonia
Abastament d’aigua i gas
Recollida de residus

Criteris d’intervenció per VIALS AMB IDENTITAT O CARÀCTER ESPECÍFIC
(v. plànols informatius / Document VI)
Tots els carrers inclosos en el PEU, tant en el Conjunt Històric (CH) com en l’Entorn de
Protecció (EP), disposaran d’una fitxa indicativa de les seves característiques i els criteris
d’intervenció previstos. Altrament es destaquen els carrers i vials que, per la seva història i
transcendència urbana i per la presència del paviment tradicional i propi de Cadaqués (el
rastell), han de recollir una especificitat en el seu tractament.


Vials amb identitat o caràcter específic
Els carrers del Nucli Antic, la Riera de Sant Vicenç, les Ribes, El carrer Nou, el carrer de
Miquel Roset (La Felipa), el carrer de la Miranda – Camí de Portlligat, el carrer de Santa
Margarida.

Criteris d’intervenció per ESPAIS o VIALS DE FRONTERA
(v. plànol d’ordenació VF)
De la mateixa manera que el Conjunt Històric (CH) i els seus Entorns de Protecció (EP)
disposen d’una regulació específica en el tractament dels carrers i vials, s’estableixen
disposicions generals per els carrers de frontera, amb fronts edificatoris a controlar amb la
finalitat de generar un concepte de paisatge favorable a mantenir.


Espais o vials de frontera
carrer Solitari, carrer de les Creus, carrer de Pablo Picasso, carrer de Sa Tòrtora, carrer
de la Guillola, carrer de Paretaires, carrer de Ses Oliveres i el carrer de la Miranda.

Criteris d’intervenció per PARCEL·LES
(v. Fitxes identificatives de parcel·la FID)
Amb l’objecte d’aconseguir una major determinació en les futures intervencions dins del
marc físic construït en el Conjunt Històric de Cadaqués i en base a la informació obtinguda
com a conseqüència dels estudis de cada unitat edificada, s’elaboren unes fitxes
individualitzades de totes les parcel·les anomenades FID i treballades a partir de la base
cadastral informatitzada. Aquestes fitxes identifiquen les parcel·les, edificades o no, sense
determinar les construccions i el perímetre de les mateixes dins de cada unitat parcel·lària.
El recull de fitxes individualitzades de parcel·la s’estableix en tot l’àmbit delimitat com a
Conjunt Històric (CH).
Per les parcel·les situades en l’àmbit dels Entorns de Protecció (EP) -moltes de elles amb
construccions aïllades amb jardí o solars sotmesos a aquests tipus de qualificació dins el pla
general vigent (PGOU)- no es particularitzen les descripcions concretes en una fitxa sobre
cada solar o edificació existent, tal com s’ha indicat anteriorment.
En totes elles, però, s’aplicarà una normativa específica a partir de les característiques que
ha de conformar tot el front edificatori en relació a l’encaix dins els paisatge urbà. Amb
incidència especial als carrers o vilas de frontera.
Només s’exceptuen, els casos d’edificis, construccions o jardins històrics amb protecció
integral (Nivell 1) on hi haurà la corresponent fitxa identificativa de la parcel·la afectada
(FID).
Aquest document tècnic, assimilable a un recull de fitxes de catàleg, representa a totes les
unitats edificades dins l’àrea definida com a conjunt històric, on quedaran reflectides les
dades que defineixen les característiques de cada edificació, amb detall de les tipologies,
dades històriques; informació gràfica i fotogràfica actual així com dades històriques, si es
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disposen. També s’esmenten dades relatives a l’estat estructural i constructiu de les
edificacions i a les seves particularitats, remarcant els materials i tots els elements tipològics
significatius. La fitxa particularitzada contempla les característiques relatives a totes les
parcel·les (edificades o no):
A.

ENCAPÇALAMENT
A.1

Escut de l’Ajuntament de Cadaqués

A.2

Títol
Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu Entorn de Protecció

A.3

Codi d’identificació parcel·lari (FID)
Les tres xifres identifiquen el número de referència que vincula la parcel·la
amb el plànol de cadastre urbà. Aquest codi és molt important de cara a
l’adequació futura de totes les fitxes de parcel·la amb un Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG), a desenvolupar en el futur. D’aquesta manera
es possibilitarà la informació i la consulta directe de tots els paràmetres i de
totes les informacions (cadastrals, fiscals, de llicències, d’incidències, de
recull històric –fotografies, plànols-) i altres documents perfectament
associables.
(En la documentació digital associada al Pla Especial, es mostra una maqueta sobre el
funcionament del SIG, que podrà fer-se extensible a totes les parcel·les del municipi)

B.

IDENTIFICACIÓ GENERAL
B.1

Situació
S’indica el nom del carrer o del vial i el seu número postal.

B.2

Estat de la parcel·la
S’indica si la parcel·la és edificada (construïda) o bé és un solar (sense cap
construcció a excepció de la tanca de delimitació amb el carrer o carrers).

B.3

Tipus edificatori
S’indica la tipologia de l’edificació, atenen a les categories espacials i
funcionals d’acord amb l’època, període, estil o corrent artístic del moment
de la seva construcció:








Habitatge popular
Casa menestral
Habitatge tradicional
Casa burgesa o Casalot (Neoclàssic / Modernista / Noucentista)
Casa racionalista
Habitatge de renda
Altres (Església,..)

B.4

Època / Any de construcció
S’indica l’any, dècada o el segle de l’edifici original i de les reformes (si es
coneixen).

B.5

Autor
S’indica l’autor (arquitecte o mestre d’obres) de l’edifici original i/o de les
reformes o addicions (si és coneix)

B.6

Ús original
S’especifica l’ús original que va tenir la construcció, bé per coneixement
històric, per anàlisi de l’evolució del tipus o per estimació directe (hipòtesi).

B.7

Ús actual
S’especifica l’ús actual de l’immoble per apreciació directe en el treball de
camp.

B.8

Valoració arquitectònica
S’indica l’adscripció del tipus edificatori de la construcció actual a partir de
quatre categories, fent una valoració arquitectònica molt genèrica de cada
element. L’immoble es pot adscriure a més d’una categoria si s’escau.
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Són les següents:





C.

Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

B.9

Denominació
S’especifica el nom tradicional o popular e l’immoble (si és coneix).

B.10

Emplaçament
Es reprodueix un sector del plànol parcel·lari, a escala 1:1000, on s’inscriu la
parcel·la objecte de la fitxa descriptiva. Es delimita amb una trama vermella i
es visualitzen els noms dels carrers i els números postals de les edificacions.

FOTOGRAFIES
Es disposen les imatges actuals més significatives de l’immoble, així com fotografies
històriques, en el cas que es disposin.

(La resta d’imatges obtingudes en el treball de camp queden indexades en el material digital
annex al Pla Especial)

D.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Es recullen les dades històriques de la parcel·la o l’immoble. Tot i incorporar un gran
nombre de fotografies i d’imatges històriques en les fitxes identificatives de
parcel·les (FID); aquest camp, llevat d’algun cas concret, s’ha deixat voluntàriament
pendent de la seva redacció, considerant-se que ha d’ésser objecte d’un treball
posterior de redacció d’acord amb la nombrosa informació que s’ha obtingut o es pot
obtenir.

E.

TIPOLOGIA
E.1

En funció de la posició dins la trama urbana
Es detallen tres tipus de casos en la disposició dels immobles en relació a la
disposició actual del teixit urbà:




E.2

En funció de la forma i el volum que configura
Es detallen tres característiques:




E.3

F.

Entre mitgeres
Cantonada
Aïllada

Geometria de la planta
Número de plantes de l’edificació
Tipus de coberta

En funció dels elements tipològics remarcables
S’indiquen les característiques generals de l’edificació actual dins la trama
històrica i l’evolució urbana de Cadaqués.

COMPOSICIÓ I MATERIALS / ESTAT DE CONSERVACIÓ
Descripció acurada, en la valoració de les característiques exteriors de l’edificació,
indicant en cada cas l’estat en què es troben. Es pot considerar que la qualificació de
ruïnós implica una substitució total de les parts afectades; dolent quan l’element
descrit presenta lesions superiors al 25%, però són susceptibles d’ésser arranjades;
acceptable quan l’element pateix lesions inferiors al 25% del total i bo quan no
precisa intervenció.
Els elements compositius tractats i analitzats, amb les seves
individualitzades respecte a l’estat de conservació, són els següents:
F.1

valoracions

Façanes (+ acabats)
Descripció de les característiques generals de la/les façana/es, si són planes
o apareixen balcons (per exemple) i també apreciant els elements i els
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materials bàsics que la composen (acabats): arrebossada llisa / amb dibuix;
de pedra de Cadaqués; mixte (arrebossada / pedra); amb esgrafiats; amb
estucs; amb aplacats de ceràmica / pedra; paredat comú; obra vista, etc.

G.

F.2

Emmarcaments de les obertures
Descripció del tipus d’emmarcament de les obertures en la façana/es fent
referència als brancals, les llindes i els escopidors.

F.3

Fusteries
Descripció de les característiques generals de les fusteries: en finestres,
balcons i portes.

F.4

Coberta
Descripció del tipus, la forma i el material emprat en l’acabat.

F.5

Desguàs coberta
Descripció de la forma del desguàs (interior o per façana) i en el cas de ser
exterior s’indica el material i el tractament d’acabat.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es fa una valoració dels elements que pel seu particular caràcter històric o decoratiu
s’han de preservar o de preservar: interior, botigues, aparadors, baranes i poms
d’escales, lluernaris, pintures, etc.

H.

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA (PGOU)
S’indica la qualificació i la clau dins el Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués.

I.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC (PEU)
S’indica l’àmbit del PEU (declarat BCIN) i el seu Àmbit Territorial (AT), així com les
delimitacions de les ZMT i les seves àrees d’afectació. També s’ha realitzat el
document que inclou l’inventari arqueològic en l’àmbit del PEU, facilitat pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

J.

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
(v. plànols d’ordenació NP)
S’indiquen els diferents nivells de protecció, d’acord amb les categories establertes
en la normativa. Són les següents:
NIVELL DE PROTECCIÓ 1 (Protecció integral)
Es tracta d’immobles d’excepcionals valors objectius de caràcter arquitectònic,
històric o artístic, els quals amb independència del seu estat de conservació s’han de
mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte científic de les seves
característiques singulars i dels elements o parts que el composen.
Les intervencions admeses són únicament obres de Restauració, amb la supervisió
de l’Ajuntament de Cadaqués, a través de la Comissió tècnica de seguiment del Pla
Especial
NIVELL DE PROTECCIÓ 2 (Protecció del tipus)
Es tracta d’immobles d’especial valor arquitectònic, artístic o ambiental significat des
del punt de vista de les tipologies arquitectòniques –estructurals, constructives i
distributives-, sense perjudici d’obres interiors o exteriors d’adaptació compatibles
amb l’ús pertinent a la seva estructura i funció urbana. Les intervencions admeses
són únicament obres de Restauració Tipològica, amb la supervisió de l’Ajuntament de
Cadaqués, a través de la Comissió tècnica de seguiment del Pla especial urbanístic.
NIVELL DE PROTECCIÓ 3 (Protecció ambiental)
Es tracta d’aquells immobles de valor arquitectònic, decoratiu, popular, pintoresc,
típic o ambiental, els quals per les característiques de la seva façana, o tipologies
formals i per ser peces d’un escenari concret d’especial interès ambiental i estètic
tenen que conservar-se amb els detalls ambientals i estètics que el caracteritzen. Les
intervencions admeses són únicament obres de Reestructuració Parcial, amb la
supervisió de l’Ajuntament de Cadaqués, a través de la Comissió tècnica de
seguiment del Pla especial urbanístic.
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NIVELL DE PROTECCIÓ 4 (Adequació ambiental)
Es tracta d’aquells immobles existents que no disposen de qualitats tipològiques,
compositives o ambientals, o bé que a partir d’intervencions posteriors, el model
original que podia disposar de característiques estilístiques vàlides, ha estat
transformat, modificat o desvirtuat. Les intervencions admeses són únicament obres
de Reestructuració Parcial amb la supervisió de l’Ajuntament de Cadaqués, a través
de la Comissió tècnica de seguiment del Pla especial urbanístic.
NIVELL DE PROTECCIÓ 5 (Protecció històrica)
Es tracta d’establir unes mesures per la protecció d’espais físics i elements singulars,
arquitectònics, decoratius, històrics, socials i especialment ambientals, tots ells
considerats com a patrimoni públic i comú, vinculats amb la història i la personalitat
de la població. Les intervencions admeses són les encaminades a mantenir els valors
de la memòria de Cadaqués i del seu paisatge, amb la supervisió de l’Ajuntament de
Cadaqués, a través de la Comissió tècnica de seguiment del Pla especial urbanístic.
Serà fonamental incidir en la seva identificació individualitzada i posterior
senyalització.
K.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
En funció dels diferents àmbits zonals (Conjunt Històric o Entorn de Protecció); dels
barris o sectors i de les tipologies concretes de cada carrer o vial, considerades en
l’anàlisi del teixit urbà corresponent, s’especifiquen les característiques que han de
tenir els edificis.
Cada parcel·la, edificada o no, queda vinculada al tractament de les intervencions. La
descripció de les accions a tenir present en les actuacions a realitzar dins l’àmbit del
PEU, s’han establert a partir de l’aproximació a la descripció tipològica del conjunt
del front edificatori del carrer i prenent com a base als criteris que a continuació
s’especifiquen:
K.1

Volumetria
S’especifica el volum físic de cadascuna de les unitats edificatòries (nombre
de plantes i tractament de rasants). Per aquesta tasca es defineixen les
variables de volum de les unitats edificades, així com les accions sobre
cossos afegits existents i el tractament de les parets mitgeres.

K.2

Façanes
En funció dels diferents àmbits zonals (Conjunt històric o entorn de
protecció); dels barris o sectors i de les tipologies concretes de cada carrer o
vial, considerades en l’anàlisi del teixit urbà corresponent, s’especifiquen les
característiques que ha de tenir l’edificació, segons els criteris següents:
Especificació sobre el ritme i la proporció de les obertures en façana
Atenent a tres conceptes concrets i que són bàsics en la definició de la
composició:




La modificació o no de les obertures existents en façana
La modificació o no de la composició i els eixos rítmics de les
obertures
La presència o no de balcons

Tractament dels acabats i colors de les façanes
Atenent als materials del pla de façana, les textures i els colors; els materials
i formes de les baranes en els balcons o en d’altres obertures, així com de les
reixes.
Disposició de rètols, tendals i elements sobreposats (antenes, etc...)
Atenen als criteris normatius que estableix el Pla Especial sobre la disposició
d’elements de publicitat en les façanes.
Tipus, materials i colors de les fusteries
Atenent als criteris normatius que estableix el tipus de material (sempre de
fusta) i els colors de les fusteries (blanc, blau Cadaqués, verd Cadaqués,
vermell Cadaqués i excepcionalment, el groc Cadaqués).
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Altres consideracions
Atenent a aspectes que també cal tenir en compte per establir criteris
d’intervenció en les façanes.




K.3

K.4

L.

Els materials i formes de les baranes
(en els balcons o en d’altres obertures)
El tractament de les reixes
La presència de rètols, tendals i elements sobreposats
(antenes, aparells d’aire condicionat, etc...)
Els criteris normatius sobre elements de publicitat en les façanes

Cobertes
S’especifiquen les característiques i les solucions que han de presentar les
cobertes, en funció dels criteris que es precisen a continuació:


Composició, vessants i pendents
Atenen al tipus (inclinada - plana); al nombre de plans de coberta i a les
pendents determinades.



Materials d’acabat o de remat
Atenent al tipus normatiu -teula àrab tradicional- pel que fa al
tractament dels materials i també a d’altres aspectes com, per exemple,
la definició del model de remat de les xemeneies que ja ve determinat en
el PGOU vigent.



Presència de baixants en la/les façana/es procedents de la
coberta
Especificació relativa a la presència o no de baixants pluvials en la façana
de carrer, així com el tipus de material i tractament que ha de tenir.



Presència i tractament dels ràfecs de coberta
Especificació relativa a les característiques formals que ha de presentar
la solució de la coberta en façana, atenent als materials, disseny i
tipologia concreta en funció de la ubicació zonal o sectorial de l’edificació.

Enderrocs
S’especifiquen consideracions sobre la necessitat d’enderrocar cossos afegits,
dipòsits o altres elements generalment situats a la coberta i que presenten
una distorsió en la volumetria o en la visió del paisatge urbà.

REGULACIÓ DELS USOS
S’especifiquen els usos que haurà de tenir l’edificació existent o la nova construcció
que s’aixequi en el solar que conforma la parcel·la descrita.

5. ADEQUACIÓ, PARCIAL O TOTAL D’EDIFICIS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS
Finalment, el PEU vol incidir en la millora progressiva del paisatge urbà en el seu conjunt i estimular
els mecanismes per a la seva correcció.
En aquest sentit, es consideraran tres tipus d’edificis, elements i instal·lacions que poden considerarse dissonants:
5.1

Els edificis que no s’ajusten a les condicions d’edificació exigibles a les
noves qualificacions o usos globals del sòl assenyalats al PEU, bàsicament per
afectació de jardins, alineacions, usos, volums, cossos afegits o alçades de
l’edificació.
En el capítol relatiu a les construccions, es distingiran:
5.1.1

Aquelles parts dels edificis destinades a ser enderrocades degut a que
queden per sobre de l’alçada reguladora o profunditat edificable, constituint
un element impropi dissonant amb l’ambient i el mateix edifici, el qual ha
estat qualificat amb els NIVELLS DE PROTECCIÓ 1 (Protecció integral), 2
(Protecció del tipus) i 3 (Protecció ambiental).
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5.2

5.1.2

Aquelles parts dels edificis que queden per sobre de l’alçada
reguladora i que estan qualificats amb el NIVELL DE PROTECCIÓ 4
(Adequació ambiental).

5.1.3

Tots els cossos per sobre de la
d’intervenció de façanes (carrer)
PROTECCIÓ 1 (Protecció integral),
ambiental) a excepció de lluernaris
ornamentals, inclosos també aquells

línia d’alçada reguladora del plànol
en els edificis amb els NIVELLS DE
2 (Protecció del tipus) i 3 (Protecció
i claraboies d’interès o altres elements
que s’especifiquin en les fitxes d’edificis.

Les construccions d’edificacions o elements afegits no habitats, impropis i
disconformes amb les condicions genèriques d’ordre estètic, higiènic, de seguretat i
usos menors del PEU, sigui la que sigui la seva qualificació de nivell de protecció.
Dins d’aquest cas es distingiran:

5.3

5.2.1

Elements realitzats amb materials lleugers o envans en els terrats o
balcons o volats directament per fora de les façanes i que trenquen la
coherència i la uniformitat del tipus edificatori general del carrer.

5.2.2

Aquelles façanes, part d’elles, el seu color o algun element de les mateixes
que estigui realitzat de forma inadequada i clarament dissonant amb
l’ambient i tipologies formals previstes en el Pla especial urbanístic.

5.2.3

Aquells elements incorporats, marquesines, canalons de plàstic, rètols,
decoracions i altres en general de caràcter publicitari, i del mobiliari urbà, els
quals són disconformes amb la present Normativa.

Les instal·lacions aèries de companyies elèctriques, de telefonia o de cable,
amb suports a les façanes, amb creuament o zigzagueix de línies al llarg del carrer o
vial, així com d’altres elements d’il·luminació en general que siguin contraris a la
normativa que expressa el Pla especial urbanístic.

En tots aquest casos hi ha la voluntat d’arbitrar mecanismes, entre l’Ajuntament de
Cadaqués i els propietaris o empreses afectades, per a facilitar l’adequació i la millora de les
qüestions afectades, en el camí d’obtenir una millora en la qualitat de tot el paisatge urbà de
Cadaqués i singularment del seu conjunt històric.
Finalment volem expressar el nostre agraïment a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes
de Cadaqués que, des de l’estima pel seu poble, han aportat comentaris, suggeriments i
altres qüestions generals. Aquestes aportacions ens han tramés més il·lusió, si cal, per
desenvolupar aquest Pla. Altrament hem de reconèixer també, l’ajuda i col·laboració d’altres
companys arquitectes i demés professionals que, des del seu treball i experiència –personal
i/o professional- a Cadaqués, han precisat aspectes generals i concrets en la redacció i
l’aplicació de criteris de preservació i intervenció.

Antoni Vilanova i Susanna Moya
Arquitectes directors de l’equip redactor del Pla Especial Urbanístic
del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció (PEUCHC)

Cadaqués, octubre 2007
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1. PLANTEJAMENTS GENERALS PREVIS
L’aspecte essencial per abordar la redacció del Pla Especial Urbanístic del conjunt Històric i Entorns
de Protecció de Cadaqués (PEU) ha estat la formació d’un coneixement ampli i suficient de
l’estructura territorial, paisatgística i urbana de la població. A partir d’aquesta visió s’ha organitzat
l’estructura metodològica i de treball que es contempla segons els apartats descrits a continuació.
1.1 Delimitació de l’àmbit físic del Pla Especial Urbanístic
En una primera aproximació la normativa específica del Pla estableix les mesures i actuacions
encaminades a la preservació i revalorització del propi Conjunt Històric de Cadaqués, com a nucli
que ha estat declarat per la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
La protecció també es fa extensiva al seu entorn immediat, establint uns límits que superen la seva
delimitació física i formulant altres mesures per les zones o espais de frontera necessàries per a
garantir un adequat control sobre aquest entorn atenent a criteris morfològics i paisatgístics.
1.2 Anàlisi urbanística amb documents previs i antecedents
Recerca documental i històrica complementària amb la consulta d’estudis o treballs de diagnosi
realitzats en l’àmbit de Cadaqués, especialment els que afectin a la història i el procés de formació
de l’anomenat centre històric i la seva façana marítima. Ha estat especialment valuosa l’aportació
del Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric, realitzat l’any 2002 per l’arquitecta Carme
Bosch i de la Diagnosi urbanística i informe dels instruments d’adaptació al Pla General
desenvolupada l’any 2004 per l’equip BCPN, SL encapçalat pels arquitectes Ricard Pié i Josep M
Vilanova.
Altrament, s’han consultat les fonts cartogràfiques, les evolucions en el planejament, els fotovols i
les imatges històriques per a completar el màxim nivell de coneixement de la vila i la seva àrea
històrica.
1.3 Anàlisi jurídica i econòmica de l’estat actual
S’ha avaluat l’estat actual del conjunt urbà objecte del Pla Especial Urbanístic, en virtut dels usos,
dels règims de propietat i dels creixements futurs.
2. PLANEJAMENT VIGENT i ANTECEDENTS
El primer planejament urbanístic de Cadaqués el va redactar la Comisión Provincial de Urbanismo
l’any 1959. Segons s’esmenta en el DIAGNÒSTIC URBANÍSTIC I INFORME INSTRUMENTS
D’ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT, realitzat per l’equip BCpN, SL “igual que la majoria de
plans de la Costa Brava, aquesta era una proposta continguda, que recollia el nucli i preveia un
creixement en taca des de sa Conca fins a es Pianc. A la península dels Caials només hi preveia tres
taques urbanístiques sobre les platges de les Oliveres i de s’Arenella i davant de la cala dels Caials.”
“El pla preveia l’extensió del nucli cap a la cara sud de la badia de Cadaqués. A la riba oposada, les
tres taques semblaven fetes a la carta. Per darrera del nucli, l’extensió arribava a un futur vial
perifèric que havia de connectar des de l’esquena de sa Conca fins al centre-front de mar de la
península dels Caials. Els sòls de reserva urbana se situaven al darrera del nucli, sobre la falda de la
muntanya i fins a la cota on actualment arriba l’edificació.
Quantitativament, la proposta era molt continguda, no només per la quantitat de sòl que posava en
marxa –al voltant d’unes 66 ha de sòl urbà i unes 10 ha de reserva urbana– (veure Quadre 2.1),
sinó per les intensitats d’edificació. Les parts edificades històriques i les seves extensions es
qualificaven com a “Casc Antic”, “Zona Urbana intensiva”. Tots els creixements nous es qualificaven
com a “Ciutat-Jardí intensiva” o “Ciutat jardí extensiva”. La seva distribució no estava justificada i
era més o menys aleatòria.”
Posteriorment es van aprovar cinc plans parcials situats en sòls no urbanitzables:
- El PP “Els Caials” de 25 ha, aprovat el 1965.
- El PP “Lo Castell” de 3,89 ha, aprovat el 1969.
- El PP “Sa Conca, en playa San Pío V” de 3,65 ha, aprovat el 1975.
- El PP “Roc Gris” de 5,89 ha, aprovat el 1976.
- El PP “L’Heretat”, d’1,13 ha, aprovat el 1979.
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El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent, fou aprovat provisionalment el 9 de maig de
1986; definitivament el 18 de juliol de 1986, i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya no fou realitzada fins el 25 de març de 1987.
Finalment, l’any 2002, en virtut d’un Edicte de 31 d'octubre de 2002 –publicat al DOGC el
27.11.2002- sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de
Cadaqués, s’aprova el Pla Especial del Front Marítim del conjunt històric de Cadaqués i la Normativa
que el desenvolupa, redactat per l’arquitecta Carme Bosch i Arauz, en compliment d’allò que disposa
el Pla General d’Ordenació Urbana de Cadaqués en els articles 2.204 -"Plans especials"- i 8.101 "Precatàleg".
3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA FÍSICA I SOCIOECONÒMICA DEL CONJUNT HISTÒRIC
A partir de l’arribada important dels primers grups de “turistes”, en els anys 1960, es produeix una
transformació de l’activitat econòmica i de l’estructura territorial original i pròpia de Cadaqués que
es manté fins avui.
La nova demanda de serveis i d’habitatges, associada al desenvolupament turístic, impulsen un
progressiu creixement de la població que, tot i que principalment s’estén a partir de noves
urbanitzacions i ocupacions de solars fora del conjunt històric, és cert que també implica una
considerable modificació de les formes de vida, del comerç i de l’arquitectura que s’introdueix en
l’àmbit considerat en el present PEU.
Al llarg d’aquests anys hem assistit a un procés de colmatació de l’estructura urbana, tant en l’àmbit
del conjunt històric i la seva façana marítima (ribes), com a la resta de la població. S’ha urbanitzat i
construït pràcticament de forma exclusiva per efectes del turisme i és fàcil afirmar que la totalitat
dels esforços econòmics de Cadaqués s’han destinat a l’edificació o als serveis turístics, perdent de
vista el valor i el simbolisme d’un paisatge urbà, amb unes tipologies edificatòries ben definides i
que han marcat l’evolució de la població des de l’edat mitjana fins els anys 1950.
Actualment l’activitat productiva del conjunt històric i de tota la població s’ha especialitzat en el
sector turístic. Aquest fet ha generat conseqüències remarcables com:


La pràctica desaparició del sector primari
Els conreus de la vinya i de l’olivera han quedat extingits.



La pèrdua de pes del sector secundari
L’abandó i la posterior desaparició de la indústria i el comerç tradicional ha estat motivat
fonamentalment pel naixement d’una nova activitat econòmica i estacional, vinculada al
turisme, com és la construcció.



El desenvolupament del sector terciari
El creixement d’ocupació vinculada als serveis turístics ha estat un factor determinant que
ha motivat l’increment de població, molts d’ells procedents de la immigració, especialment
al llarg dels anys 1990. Per aquest motiu hi ha hagut un procés d’ocupació d’habitatges, en
molts casos en condicions deficients i situats generalment a l’interior del nucli antic o en
l’àmbit del nucli històric.
D’altra banda el factor turístic ha dinamitzat la construcció de nous habitatges, bàsicament
de segona residència i disposats, majoritàriament, fora del conjunt històric. Aquestes
construccions s’han materialitzat, en molts casos, amb poca sensibilitat per la integració
envers els valors de singularitat del paisatge i el valor patrimonial que entranya Cadaqués.

Es constata en tot el municipi i en els comerços establerts en el conjunt històric i al llarg de les
ribes, una especialització de l’activitat econòmica encaminada, quasi en la seva totalitat, cap al
sector turístic en perjudici d’una major estabilitat que facilitaria una diversificació de l’activitat
econòmica, afegint-se també, l’inconvenient d’una fragilitat manifesta d’aquesta activitat. Es corre el
risc de estar supeditats a processos i factors externs de l’economia general que podrien provocar
una aturada de l’activitat econòmica, motivada precisament per la forta especialització i concentració
de recursos en un únic sector: el turisme i la construcció.
Per tal d’evitar i reduir aquest risc, és important conscienciejar als ciutadans de Cadaqués i els que
arriben de fora, sobre els valors singulars que disposa la població i que són alhora els garants per
mantenir un flux de visitants i estiuejants cada cop més respectuós i admirador del que representa
tot el municipi.
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Pensem que la millora en la qualitat de l’estructura urbana del conjunt històric, derivada de
l’aplicació del Pla especial, afavorirà un major grau de sensibilització sobre un conjunt de guanys
qualitatius que es poden obtenir seguint el model de la rehabilitació d’habitatges representatius de
les diferents tipologies que són presents en el conjunt històric.
Seguint aquest criteri de rehabilitació i de renovació alhora, es fomentarà la preservació d’aquest
paisatge urbà singular i identitari, per damunt d’algunes actuacions de nova planta que s’han portat
a terme amb poca o nulla voluntat de vinculació amb l’entorn construït.
D’aquí es desprèn la voluntat per treballar amb models arrelats a les tipologies, les tradicions i els
materials de les arquitectures autòctones on els factors d’innovació sempre seran acceptats mentre
es fonamentin en l’anàlisi previ, la reflexió i el respecte per l’entorn construït.
Si no fos així correríem el perill de “fossilitzar” el nucli antic o, per extensió, el conjunt històric.
L’exemple de que és perfectament factible intervenir en el centre històric de Cadaqués, amb nous
criteris arquitectònics i, fins i tot d’estil, el tenim en l’extraordinari grau d’adaptació i d’arrelament a
l’arquitectura tradicional cadaquesenca, que varen significar les construccions derivades del segon
racionalisme (racionalisme de postguerra). L’interès dels arquitectes fou la d’ajuntar els criteris de
modernitat, tradició, integració i sensibilitat amb l’entorn existent, sense perdre de vista els valors
d’una arquitectura de present.
Mesures per afavorir la difusió de valors estructurals i culturals de la trama urbana
El Pla també pretén corregir algunes mancances que s’han produït en la posada de relleu de
diferents valors relacionats amb l’estructura urbana i el conjunt del territori. Per això plateja com un
dels seus principis bàsics impulsar un projecte d’identificació, senyalització i formació d’una xarxa de
recorreguts urbans i territorials al llarg de tot el municipi, que serveixin per difondre els aspectes
essencials vinculats amb l’estructura física, el marc territorial i el desenvolupament socioeconòmic
del conjunt històric i de tot el conjunt de la població.
Aquest treball haurà d’anar coordinat amb les entitats culturals, la societat civil i persones que a títol
individual, puguin aportar els coneixements necessaris per abordar aquesta proposta novedosa
d’integrar entre les accions derivades d’un planejament urbanístic, la de fomentar la difusió i el
coneixement del patrimoni tangible i intangible de la població a través d’una proposta integrada de
senyalització estàtica (elements i indrets) i dinàmica (recorreguts).
Entre d’altres es poden citar els següents objectius:


Mostrar l’evolució del teixit social i de l’estructura econòmica de la població
Exposició gràfica dels canvis de la població de Cadaqués, contemplant: les etapes de
creixement i desenvolupament; els índexs demogràfics; les formes de vida associades a les
diferents tipologies d’habitatges identificats en l’estructura urbana; els diferents models
socials que han determinat la població (treballadors del camp, pescadors, industrials,
comerciants, burgesia, artistes, etc...)



Mostrar l’evolució urbanística al llarg dels segles: les diverses zones urbanes
Exposició gràfica del desenvolupament físic de Cadaqués a partir de: el creixement al llarg
de diferents períodes històrics; formació de l’estructura urbana i territorial; la definició de
zones i la identificació del caràcter propi i de la identitat de cadascuna d’elles; la relació
entre la cartografia històrica i l’actual on es posi de relleu l’evolució urbana i els fets
rellevants en la història.



Identificar les singularitats i les transformacions del paisatge
Exposició i mostra de contrastos, en el passat i el present, amb una visió de diversos espais
interiors de la població i a través de les lectures visuals exteriors, derivades de l’accés des
del mar i des de la muntanya.



Difondre la història de Cadaqués
Exposició gràfica i conceptual, a realitzar sobre el terreny, de fets, costums i curiositats que
illustren factors culturals, antropològics de la vida de la població. En aquest sentit, caldrà
aprofitar l’aportació de nombrosos ciutadans i ciutadanes de Cadaqués que, a partir de la
seva pròpia memòria històrica, records o bé de la recerca i la investigació, ens han de
permetre referenciar aspectes singulars en el passat que són imprescindibles pel
coneixement actual del municipi.



Senyalitzar i identificar els edificis singulars
L’aspecte essencial és la difusió dels valors de l’arquitectura, tant des del punt de vista
individual –com a peça singular- com a conjunt edificat i integrat en una valuosa trama
urbana. La senyalització s’establirà a través de plaques identificatives que no inclouran
únicament edificacions pels seus valors arquitectònics o artístics; sinó per valors
determinats de cara a la contribució i el coneixement en la formació del teixit històric actual
de Cadaqués.
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Senyalitzar i identificar els espais i racons singulars com a referents de la història
Valorar altres elements, tangibles i intangibles, en la història de Cadaqués. Es mostraran
construccions que existeixen i perduren com, per exemple, els Norais, el Pont de Ferro,
l’estructura física de la punta des Baluard, les restes del Castell de Sant Jaume; d’altres que
han patit transformació com el Pont de Pedra o Pont Vell i altres elements que han
desaparegut però que han determinat un caràcter i una singularitat en la història, com són
les Fonts i el peculiar sistema de transportar l’aigua (es Doll) o bé el mateix espai d’arribada
d’es barco de l'aiga en els anys 1960.



Singularitzar els personatges que han participat de la vida cadaquesenca
Destacar i identificar els edificis i indrets de Cadaqués on han passat figures de relleu. Ens
referim especialment els literats, polítics i artistes en general.



Assenyalar indrets vinculats amb activitats com la indústria i el comerç tradicional
Mostrar les activitats que han estat, al llarg de les diferents èpoques, els motors econòmics
de la població: el camp i la vinya; les indústries de conserva com els salaons de Can Pont –
coneguts com La Fàbrica; l’activitat del corall; la pesca, etc...

4. ESTRUCTURA URBANA ENVERS L’OROGRAFIA I LA POSICIÓ ESTRATÈGICA
El terme municipal de Cadaqués limita amb el Port de la Selva, i al sud, amb Roses. La seva posició
orogràfica, sobre la paret de llevant del Cap de Creus, entre la cala Jóncols i la cala Galladera, fa
que es trobi en un indret totalment aïllat del sistema territorial de la comarca de l’Alt Empordà.
Per tant, en el capítol de comunicacions general, només hi ha un accés rodat al nucli de població,
que és la carretera GI-614, que connecta la carretera de Roses amb Cadaqués i la GI-613 que
enllaça la població amb el Port de la Selva pel coll de Perafita.
En aquest marc, més que de les possibles dependències del municipi de Cadaqués amb els seus
veïns, cal parlar de les condicions extremes que imposa la topografia i que representa alhora, el
valor singular del seu paisatge. Així, la presència d’una costa molt retallada i exposada als temporals
de llevant; la rotunditat de l’altimetria -que amb prou feines deixa una superfície plana suficient per
aixoplugar el nucli històric- o la immediatesa de la xarxa hidràulica, amb torrents curts i de forts
pendents ha frenat un procés d’ocupacions disperses sobre el territori.
Contràriament, des del progressiu desenvolupament turístic, s’ha produït una ocupació extensa a
l’entorn del nucli històric i del mateix Portlligat, que fins aleshores havien estat relativament
protegits, estenent estructures edificades, generalment disperses, en tots els terrenys de cota baixa
i a la mateixa carena muntanyosa, fins arribar a la cota de 75 m.
El Conjunt Històric (CH)
El Conjunt Històric de Cadaqués i concretament les dues grans àrees més vertebrades a partir de
l’edificació tradicional i popular i la línia marítima: l’anomentat Centre Històric (format per les
zones urbanes del Nucli antic, de Portdoguer i del Colomer) i es Poal (compost de l’àrea definida pel
mateix nom, així com la zona de les Creus, es Pianc, es Portitxó), més el Front Marítim (format per
Ses Herbes, el Passeig i tota l’estructura contínua de les Ribes) es troben envoltats d’un nou teixit,
desenvolupat a partir dels anys 1970 i 1980, que ha format una considerable taca edificatòria, en
general poc integrada, tipològica i formalment, amb la que existia prèviament.
Aquest fet s’ha manifestat al voltant de la Riera de Sant Vicenç, de l’avinguda Caritat Serinyana i,
pròpiament, en els anomenats Entorns de Protecció.
Només cal observar les tres imatges dels primers vols sobre Cadaqués, que daten l’any 1929,
obtingudes pel fotògraf Josep Gaspar i Serra (Manresa,1892 – Barcelona,1970) i dipositades en el
Fons Gaspar de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), on es pot contemplar la delimitació del
Conjunt Històric (vermell) i dels Entorns de Protecció (blau) superposats en les imatges històriques.
Es podria afirmar, sota criteris empírics, que els límits de protecció definits per la resolució del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, de la que es deriva
el present PEU s’endevinen perfectament a partir d’una traça que, a partir de la singular orografia
que conforma l’estructura urbana, apareix el teixit urbà consolidat fins aquell any.
Si ho comparem amb un fotovol recent (2003), resta clarament visible el creixement i la formació
del nou teixit edificatori des dels anys 1960 fins l’actualitat, que es concentra principalment en les
àrees definides com Entorns de protecció: Puig de les Creus (EP3); en menor mesura en el Puig
d’en Colom –en aquest cas formant l’altra façana del carrer Solitari- (EP1) i de forma més dispersa i
discontínua, a partir de noves urbanitzacions, en el Colom – Puig d’en Vidal (EP4) i al llarg del Llané
fins a Sa Conca (EP2).
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Nucli Antic, Poal i Ribes (CH); Puig d’en Colom (EP1), Llané (EP2) i Puig de les Creus (EP3) (1929)

Visió des del mar (CH) (EP) (1929)

Visió des de les muntanyes per damunt del Puig Palau (CH) (EP) (1929)
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EP3

EP1

CH

EP4

EP2

Ortofotomapa de l’any 2003 amb els límits del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric i Entorns
En aquesta imatge, força recent, es pot distingir clarament la presència dels límits de l’estructura
urbana amb el seu traçat antic (Conjunt Històric), de les quatre àrees d’entorn definides en el
PEU.
Els Entorns de Protecció presenten diferències en el seu creixement i en el seu encaix amb el
conjunt històric i la façana marítima, tant en la seva relació amb l’orografia i la posició estratègica,
com en les tipologies edificatòries o models de creixement adoptats. A partir d’aquesta introducció
general s’expliciten, també amb imatges, els quatre entorns de protecció del PEU.

EP1 / Puig d’en Colom, 1929

EP1 / Puig d’en Colom, 2005
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Els Entorns de Protecció
L’Entorn de Protecció 1 (Puig d’en Colom) esdevé, en les imatges de 1929, com un territori amb
forta pendent, dominat per la formació de successives feixes que determinen els camps de conreu,
on la major part ja venien definits des del segle XIX amb el cultiu de la vinya. Només apareixen
dues edificacions: una a la dreta de la imatge, de caire rural i integrada amb el paisatge i el medi i
l’altre, a l’esquerra de la fotografia, de tipus residencial. Precisament, en el mateix lloc, al final de
l’actual carrer del Solitari i fruit d’una transformació posterior, s’emplaça una construcció tradicional
que apareix a la imatge inferior (2005).
En l’actualitat aquest entorn de protecció es configura a partir d’un important vial de frontera com és
el carrer del Solitari, amb dos fronts diferenciats: una façana a llevant, força consolidada i inserida
dins el nucli històric de Portdoguer i es Colomer i una façana a ponent, amb més discontinuïtat i
desenvolupada quasi totalment a partir dels anys 1960 i 70, però amb una clara vocació urbana i de
formació d’un front de carrer.
La resta del sector ve format per parcelles en pendent que arriben al carrer de la Verge de
Montserrat. En aquesta situació aparegué als anys 1970 i en dues fases, l’operació de nou
habitatges en filera que determina un nou perfil i una nova terrassa en la carena del Puig d’en
Colom. Per la banda de Verge de Montserrat i fora de l’entorn de protecció (EP1) apareixen, per
contra, edificacions unifamiliars aïllades desenvolupades a partir de l’aplicació del Pla general vigent.

EP2 / Llané – Sa Conca, 1929

EP2 / Llané petit, 2005

EP2 / Platja de Sa Conca, 2005
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L’Entorn de Protecció 2 (Llané – Sa Conca) queda perfectament definit en la imatge aèria de
Josep Gaspar (1929). Es poden veure dues edificacions a tocar del camí de Sant Sebastià; la Torre
de Can Costa encarada a la platja de Llané; una petita construcció al damunt des Bau des Surtell; la
primitiva construcció del que esdevindrà Hotel Rocamar i dues edificacions allargades encarades a la
platja de Sa Conca que possiblement donaren origen a les construccions de serveis que apareixen en
l’actualitat (imatge inferior).
En aquesta àrea de protecció, cal remarcar l’important paper vertebrador de la Riba -concretament a
partir del carrer del Doctor Bartumeus- en la definició del paisatge del Llané i el manteniment com a
edificació singular, de la Torre de Can Costa en la zona de Sa Jorneta.
Convé assenyalar com un dels aspectes més remarcables del Llané, l’arribada de la Riera de Palau a
la platja, amb la formació d’un pont de pedra i l’entroncament amb el camí Vell de Sant Sebastià
que ha de condicionar el tractament visual de les edificacions que hi donen front.
Un altre aspecte a considerar, des del punt de vista paisatgístic i definidor de la façana marítima, és
l’impacte considerable de dues installacions hoteleres i altres edificacions annexes que s’extenen
fins la platja des Surtell: l’Hotel Llané Petit i l’Hotel Rocamar, ambdues edificades en els anys 196070, tot i que en el cas del Rocamar ja hi havia la preexistencia d’una construcció dels anys 1940,
obra de l’arquitecte Pelagi Martínez. Les dues construccions, pel seu volum, extensió i posició
determinen el perfil de la part final del Llané (el que es coneix com a Llané petit) fins la mateixa
Punta de Sa Conca.
Finalment l’arribada a la Platja de Sa Conca per l’Avinguda de la Verge del Carme torna a esdevenir
un indret de passeig molt agradable, visualment compensat i que caldrà potenciar com un itinerari
de valor paisatgístic, tant en la seva arribada a la platja de Sa Conca, com en l’extraordinari
recorregut que voreja la costa, travessant el Parc Natural del Cap de Creus, fins arribar al Far de
Cala Nans.

EP3 / Puig de les Creus, 1929

EP3 / Puig de les Creus, 2005
L’Entorn de Protecció 3 (Puig de les Creus) apareix pràcticament sense cap edificació en la imatge
aèria de 1929, excepte les restes del Castell de Sant Jaume o de les Creus. Novament l’orografia
d’aquest sector, en constant pendent des de la Riba fins el Castell, fa que es delimiti clarament tota
l’estructura edificatòria -prou consolidada- del barri del Poal formant el segon nucli històric més antic
de la població. També cal remarcar el front edificat al llarg del carrer de la Miranda, des del Poal fins
a la seva conversió en el camí de Portlligat.
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En l’actualitat cal remarcar la importància dels carrers o vials de frontera com: el carrer de Sa
Tòrtora; el carrer de Pablo Picasso i el carrer de les Creus essencialment. En aquests vials i en el
carrer de l’Amargura caldrà establir un diàleg integrador entre els dos fronts, el que s’inscriu en
l’àmbit del conjunt històric i el que pertany a l’entorn de protecció.
Així, apart d’aquesta aquesta actuació “de cosit” que es proposa, també caldrà millorar en les
definicions de les tipologies, materials i tractaments que es donen a les noves construccions que es
bastiran dins aquest sector, sense oblidar operacions de millora en el tractament de les
infrastructures de serveis, especialment de l’enllumenat públic; de la pavimentació, amb un
tractament especial pel singular carrer de la Miranda – camí de Portlligat; l’adequació i dignificació
general de l’entorn de les runes de l’antic Castell de Sant Jaume, amb arbrat, mobiliari urbà,
senyalització, etc, i de nous criteris de vialitat per tot el sector, de manera que sigui compatible
l’accés en vehicle als aparcaments privats, la circulació rodada en general però evitant la penetració
cap al nucli històric del Poal i la baixada a la Riba.

EP4 / El Colom – Puig d’en Vidal, 1929

EP4 / El Colom – Puig d’en Vidal, 1999

EP4 / Es Pianc - El Colom, 2005
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L’Entorn de Protecció 4 (El Colom – Puig d’en Vidal) es configura a partir de la construcció de la
torre anomenada El Colom a principis del segle XX. Aquesta edificació, envoltada d’un remarcable
jardí privat amb la seva tanca situada a la mateixa riba (avui avinguda de Víctor Rahola) determina
de manera singular el paisatge i la visió de tota la badia de Cadaqués i especialment de la punta de
Sa Costa. Aquest privilegiat indret que, juntament amb l’església de Santa Maria, la Punta des
Baluard, la Societat de l’Amistat, Can Costa (Llané) i la Casa Serinyana (es Portitxó), defineixen el
singular perfil de Cadaqués, ha de mantenir les seves pròpies característiques definidores en tot el
territori i, especialment, en el seu entorn.
A través de la imatge aèria de 1929 es pot observar que pràcticament El Castell i el seu jardí
conformen el final de la badia a Llevant. Avui, malauradament, una part d’aquest jardí històric, amb
la seva tanca modernista, s’ha perdut irremeiablement. Per això el PEU és sensible i estableix la
preservació integral de la finca del Colom i el seu entorn com a valors generals en la identificació
d’aquest sector i de tot Cadaqués.
Altrament, també s’incidirà en els aspectes de millora en el tractament de les infrastructures de
serveis, especialment de l’enllumenat públic; de completar i renovar, allà on calgui, la pavimentació
dels carrers, amb un tractament especial de l’avinguda de Víctor Rahola, associat al projecte general
que s’haurà de redactar per a totes les ribes amb aplicació de nous criteris de vialitat general i la
distribució dels fluxos de tràfic de vehicles cap a l’avinguda de Sant Baldiri situada a l’eix dels Caials.
5. LA XARXA CIRCULATÒRIA I DE SERVEIS
L’arribada al conjunt històric en vehicle privat és un dels aspectes més preocupants avui en dia,
sobretot en els períodes de vacances i de cap de setmana, on es concentra el major nombre de
visitants.
La problemàtica derivada de la manca de connexió interna de la xarxa viària, així com altres
aspectes d’urbanització, plantegen dues qüestions bàsiques: la necessitat de definir un model viari
adequat a les necessitats i als valors del conjunt històric i una gestió urbanística capaç d’assegurar
la urbanització i el condicionament de l’espai públic.
El disseny d’aquesta nova xarxa o estructura distributiva general, no és quelcom exclusivament
viari, sinó que ha de ser un projecte integral que relacioni els requeriments d’espais de càrrega i
descàrrega de cada punt amb les possibilitats d’accedir-hi; de permetre l’accés als aparcaments
privats i d’assegurar el correcte acabament i el manteniment posterior dels espais urbanitzats,
existents o de nova creació, a través dels mecanismes de gestió previstos en la legislació
urbanística.
De cara a un bon desenvolupament del PEU, tant en el capítol de circulacions i accessibilitat com de
la conformació de l’estructura urbana, cal arbitrar mesures a curt i mitjà termini que redueixin
l’impacte de l’arribada i la circulació de vehicles, especialment de quatre rodes, a molts carrers i
espais de l’anomenat conjunt històric i, de forma especial, a les ribes.
És cert que l’actual aparcament, gestionat per l’empresa SABA (Grup ABERTIS), podria arribar a
considerar-se com a “disuasori” sempre i quan tingués una capacitat suficient per acollir el gran
nombre de vehicles privats que, fonamentalment a l’estiu i altres períodes vacacionals o caps de
setmana, arriben a Cadaqués.
Com a reflexió creiem que cal ampliar el nombre de places d’aparcament per a turismes, situant-los
en una nova construcció adequada física i ambientalment en l’entorn, que permeti augmentar
clarament la capacitat i actuï com a veritable aparcament alternatiu i d’ús generalitzat, reduint
també els vehicles aparcats a la Riera i permetent la seva reconversió en espai mixt condicionat pel
passeig i pel trànsit rodat amb limitacions.
Tot i així no es podrà parlar d’un canvi efectiu per la millora de la circulació de l’accessibilitat al
Conjunt Històric i a les Ribes, fins que no es projecti i executi, de forma urgent, una proposta de
xarxa viària alternativa que haurà de comptar amb el compromís i la participació de tots, és a dir de
les diverses administracions implicades i de la ciutadania.
Certament, el PGOU proposa dues vies de solució a partir de la transformació d’alguns camins
actuals. La primera és una hipotètica circumvallació per la part de dalt de la falda de la muntanya –
des de sa Conca fins a la carretera de Roses a Cap de Creus– i, la segona, realitzar una variant de la
carretera des de més amunt del camp de futbol, fent una baga, que connecti amb el carrer de
Quatre Camins, i l’avinguda de Sant Baldiri. De totes maneres caldrà fer, entre tots els agents
implicats, una reflexió sobre quines han de ser les mesures i els traçats més idonis per establir una
proposta definitiva per a la millora de l’accessibilitat i els retorns del tràfic de les Ribes.
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5.1 L’estructura de la xarxa viària
La xarxa viària de Cadaqués és extremadament precària, tant pel seu estat actual com per la seva
estructura. De fet, tota ella penja de la carretera de Roses a Cap de Creus a partir de la rotonda de
recent creació. És cert que des de la posada en servei d’aquesta rotonda ellíptica, la primavera de
2006, s’ha millorat considerablement en la distribució dels fluxos d’entrada i sortida a la població.
De totes maneres, el territori inscrit en el PEU com el nucli històric i la façana sud de la badia,
continuen penjant de l’avinguda Caritat Serinyana, les Ribes i el camí de Ronda, sense que el trànsit
de vehicles, un cop superada la nova rotonda, s’hagi vist disminuït.
Així, l’anomenat Nucli Antic i gran part del Conjunt Històric queda disposat entre aquesta avinguda i
l’aparcament de l’entrada. Pels entorns de protecció la situació és la següent:


El sector del Puig d’en Colom (EP1), s’estructura des de la gran bossa d’aparcament, a
partir dels carrers del Solitari i de Colomer fins al carrer, avui sense sortida pels vehicles, de
la Verge de Montserrat.



El barri o sector del Llané – Sa Conca (EP2) queda vertebrat, a nivell d’accessibilitat en
vehicle, a partir de la Riba i del carrer del Doctor Bartumeus encara que, avui per avui,
l’accés pel darrera de la cara sud de la badia de Cadaqués, des de Sa Conca, no és possible.
Així, tot i que el PGOU preveu el desenvolupament d’un Pla Parcial en sòl urbanitzable no
programat, anomenat els Pins del Rector, per obrir una via d’accés per la part del darrera.
Una secció longitudinal d’aquesta via, tal i com s’afirma en la diagnosi realitzada per l’equip
BCpN, SL “és inviable tècnica i econòmicament. Dels vint-i-tres trams de cent metres en què
es divideix el traçat, aproximadament la meitat tenen pendents de fins al 5% (cinc trams
arriben a aquesta xifra); cinc, entre el 5% i el 10%, i els cinc restants superen el 10% (un
dels quals arriba al 26,5%)”.



El sector del Puig de les Creus (EP3) penja de la carretera de Portlligat a través del carrer
del president Lluís Companys i manté connexió, també en vehicle, a partir de La Felipa i del
carrer del Sol de l’Engirol (el primer d’aquests dos vials, immers en el conjunt històric).



El sector del Colom – Puig d’en Vidal (EP4) té accés amb vehicle a partir de la riba,
continuant per l’avinguda de Víctor Rahola i des de l’avinguda de Salvador Dalí, continuant
per la península dels Caials a partir de l’avinguda de Sant Baldiri.

5.2 Proposta per a l’accessibilitat al Conjunt Històric de Cadaqués. Interior
La circulació de vehicles i els vianants dins l’àmbit del PEU
Una altre de les qüestions a resoldre des del planejament és l’accessibilitat de les persones als seus
habitatges i l’arribada dels forasters, amb equipatge, als establiments turístics respectius.
Un cop més l’orografia i l’estructura física de determinats carrers del conjunt històric fa difícil
comptabilitzar l’arribada en vehicle; l’accés als aparcaments privats situats als baixos d’alguns
habitatges (molts d’ells dins algun dels teixits històrics) i, finalment, l’accessibilitat als habitatges
propis, per part de persones grans i/o amb mobilitat reduïda.


Respecte al primer cas, el PEU preveu una reducció dràstica i pràcticament total de vehicles
privats (de quatre rodes) en l’anomenat nucli antic del Conjunt Històric. Únicament es
possibilitarà l’accés circumstancial i de manera puntual vinculada als serveis religiosos, a
partir del carrer de Santa Margarida fins arribar a l’església de Santa Maria.
És evident que el condicionament i el tractament general que experimentarà aquest vial,
s’ha pensat sota la concepció de formar una espina, ben dimensionada i sense obstacles,
que permeti l’accés a tots els vehicles d’emergència i de serveis fins el mateix cor del nucli
antic.
Mentre no s’hagi definit de manera satisfactòria l’esquema de circulacions de les Ribes, es
contempla la possibilitat de crear dues circulacions diferenciades i de sentit únic en cada
cas. Així a partir de l’arribada de l’avinguda Caritat Serinyana a Ses Herbes, s’obririen dues
direccions úniques: a l’esquerra cap els Caials i a la dreta cap a Sa Conca. D’aquesta forma
s’evitarien els encreuaments difícils de la punta des Baluard i Riba d’en Pitxot.
Una altra mesura, combinada amb el nou projecte de remodelació del Passeig – Ses Herbes,
és la conversió del carrer de Miquel Roset (La Felipa) amb un tractament que permeti l’ús
prioritari com a peatonal i que possibiliti l’accés per mercaderies i pels aparcaments privats
a horaris determinats.
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Pel que respecte als aparcaments privats en carrers o vials d’ús prioritari per a vianants, el
criteri que aquest PEU proposa, és el de permetre el pas circumstancial només per l’entrada
i sortida del vehicle privat al seu aparcament, disposant el mateix tancat al garatge. Per
tant en tots els vials d’ús exclusiu per a vianants del Conjunt Històric, inclòs el nucli antic,
entenem que no s’ha de permetre l’estacionament de vehicles de quatre rodes al carrer.
Tampoc haurien d’estacionar els vehicles de quatre rodes en els vials d’amplada inferior a 5
m, tot i no ser considerats exclusivament per a vianants.



Per les persones de mobilitat reduïda el Pla especial proposa completar la installació de
baranes de seguretat i ajuda en els paraments verticals que delimiten els vials per a
vianants; en aquells trams on disposin d’escales, així com els que tinguin un pendent igual
o superior al 10%. Aquestes baranes seran de ferro forjat seguint la imatge i el disseny de
les existents.

5.2 Proposta per a l’accessibilitat al Conjunt Històric de Cadaqués. Exterior
Un nou Parc d’Estacionament
Amb la voluntat d’incidir i potenciar els valors patrimonials, facilitant l’accessibilitat i la sostenibilitat
en el transport, el PEU proposa la redacció urgent d’un projecte que contempli l’ampliació de
l’aparcament existent gestionat per l’empresa SABA (Fase I) i la formació d’un passeig per a
vianants entre el propi aparcament i la façana marítima (Fase II).
Perquè la proposta prengui tot el seu sentit, l’aparcament haurà d’encaixar-se i integrar-se en un
paisatge singular, en la frontera entre el territori i l’espai urbà.
Parallelament, cal pensar en un recorregut d’aproximació des de l’estacionament de vehicles fins el
conjunt històric i la façana marítima.
Aquest trajecte s’haurà de possibilitar de dues formes:
La primera, considerada com a prioritària i majoritària, comporta l’arribada del visitant a peu. El
camí o recorregut es plantejarà aprofitant el curs de la riera existent (Riera de Sant Vicenç), a
partir d’un nou projecte que, en el seu tractament físic i paisatgístic, recolli la sensibilitat i la
dignitat cap als valors patrimonials que presenta la part històrica del municipi.
La segona, més circumstancial, és la que es desenvoluparà mitjançant un sistema públic de
transport –tipus vehicle elèctric o petit bus- per evitar la incidència del vehicle privat; acostant els
visitants que ho precisin, especialment les persones amb dificultats en la seva mobilitat o amb
alguna discapacitat, fins als respectius establiments turístics o cap al mateix Passeig, davant del
mar.
Els visitants, en el cas més genèric, hauran de dipositar el seu vehicle privat en un nou
aparcament, integrant amb l’actual i dotat de major capacitat i millors serveis. Aquesta
infrastructura hauria de comptar, també, amb un Centre d’Acollida de Visitants, per tal
d’informar-los sobre qualsevol detall que precisin de la població. Finalment es desplaçaran, per
qualsevol dels dos mitjans assenyalats, fins a les seves destinacions dins el conjunt històric.
Aquest nou Parc d’Estacionament haurà d’oferir una xifra estimada en 2500 places, tant per cotxes
com per autocars i també per encabir els vehicles dels residents que tinguin el seu habitatge en
carrers o vials que el PEU considera com d’ús exclusiu o preferent per a vianants.
El PEU preveu la creació d’aquest nou model anomenat parc d'estacionament, com a redefinició
qualitativa i ampliació quantitativa de l’aparcament existent. Se situarà a redós de la petita carena
que el delimita, recolzant-se sobre l’orografia del terreny de manera que es fongui amb el territori, a
partir d’un tractament que haurà d’incorporar arbres i elements vegetals autòctons. La plataforma
superarà el llit de la riera reduint l’impacte ambiental. El projecte haurà de tenir present, també,
l’organització dels vials d’accés i sortida de vehicles de cara a la fluïdesa de la circulació.
Des de les vies d'entrada al poble i des del propi nucli antic, s’haurà d’aconseguir que els vehicles
estacionats restin imperceptibles. En els marges, l’estructura de formigó s’acomodarà al territori,
formant una lleugera pendent i evocant la continuïtat cap al nou passeig, tot dissimulant l'extensió
de l'aparcament. L’arquitectura d’aquest espai modelat, ha de formar una pantalla natural que
preservi les vistes obertes cap al nucli antic i, des d’aquest, cap a la carena aterrassada que encercla
el poble.
Dues són les qüestions a resoldre: Com integrar 2500 places d'estacionaments dins del magnífic
paisatge de Cadaqués? i com esborrar la presència dels vehicles, respectant el territori i impulsant el
seu descobriment?
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En resposta a les mateixes, el PEU pretén que el projecte haurà de tenir present la voluntat de fer
penetrar el paisatge del conjunt històric fins al cor del parc d'estacionament. Caldrà definir un eix
que condueixi els usuaris, des dels diferents estacionaments cap el passeig de la Riera o cap els
vehicles públics de transport que, a través de l’avinguda Caritat Serinyana, arribaran a la seva
destinació.
L’inici d’un recorregut dels vianants donarà una àmplia perspectiva sobre la façana interior del nucli
històric de Cadaqués i estimularà el camí, a través del reconeixement de les visuals més apreciades,
sobresortint la fita que representa l’església de Santa Maria.
En harmonia amb el paisatge horitzontal, el passeig es farà imperceptiblement, sense ruptura... Els
vianants caminaran seguint el traçat d’un element orogràfic que condueix al punt central de la badia
(Ses Herbes), posant en relleu la vertebració del propi conjunt històric amb els límits de l’antic nucli
emmurallat.
6. LES INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
L’equip redactor del PEU conjuntament amb l’Ajuntament de Cadaqués, a la vista de l’estat general
de les infrastructures, especialment en el nucli antic (línies aèries, creuaments continus, dimensionat
de les línies, cadiretes en façanes, armaris de registre incomplint normativa actual, etc.., ha
promogut reunions amb les companyies de serveis (AQUALIA abastament d’aigua; FECSA Endesa
subministrament d’electricitat; TELEFÓNICA proveïdor de la xarxa de telefonia i ALPHA (αET)
proveïdor de cable); Emergències (Bombers de Cadaqués), així com els propis Serveis Tècnics
municipals responsables de la xarxa de clavegueram, per coordinar actuacions i fixar els criteris a
adoptar per a la millora de totes les infrastructures en l’àmbit del conjunt històric i els entorns de
protecció.
És voluntat de l’ajuntament i altres administracions implicades, establir convenis de collaboració i
de cooperació amb totes les companyies d’installacions i de serveis públics en general. Aquests
acords es redactaran amb l’interès d’adequar les característiques dels traçats a la realitat de la
consideració del Conjunt històric de Cadaqués com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i dins
l’àmbit d’actuació del Pla Especial del Conjunt Històric i els seus entorns de protecció.
Un dels aspectes relatius als convenis que se subscriguin serà l’actualització i posterior digitalització
dels plànols de traçats de les respectives xarxes. D’aquesta manera el municipi disposarà de tota la
documentació actualitzada per tenir una visió global de la posició i les característiques de les xarxes
de distribució de totes les companyies subministradores de serveis. (v. plànols informatius /
Documents XE; XA; XH; TF; XC)
A partir d’aquest punt, el propi ajuntament coordinarà les afectacions de les obres de remodelació i
obertures de rases en els carrers de manera que quan s’actuï directament en un determinat carrer,
plaça o vial en general, s’aprofitin les obres per disposar totes les canalitzacions de les companyies
subministradores d’aigua, electricitat, telefonia i cable, incloent també la disposició de nou
clavegueram i xarxa d’hidrants, en una acció coordinada que eviti noves obertures de rases i
reposició de paviment. En aquest procés de treball, els Serveis Tècnics municipals preveuran
l’execució de la pavimentació definitiva, d’acord amb les propostes i els criteris formulats en el
present Pla Especial. En tots els casos, les actuacions sobre carrers o vials amb pavimentació, total o
parcial- de rastell o de llosa de pissarra de pla, obligaran a les companyies de serveis a la reposició
del mateix paviment (rastell o llosa de pissarra) en els trams afectats.
El PEU dins la seva normativa explicita que per tal d’adequar les installacions privades, en tot
projecte d’obra nova, de reforma o de rehabilitació parcial o total, es preveurà la disposició de
comptadors, empalmes, caixes, etc., a l’interior de l’edifici, procurant−se la seva correcta integració
en els espais comuns del mateix, sense deteriorar−los. En els casos que els respectius reglaments
així ho especifiquin, podran disposar-se comptadors en façana, però degudament integrats i sense
malmetre elements de la seva composició bàsica (en edificis amb nivells de protecció 1, 2 i 3).
A partir de l’anàlisi territorial hem arribat a la conclusió que el carrer de Sant Margarida, per
dimensió com per posició estratègica de connectivitat i accés al nucli antic, hauria de ser el vial
destinat a acollir el soterrament de totes les infrastructures bàsiques de serveis.
6.1 Installacions elèctriques, telefòniques i de cable
D’acord amb les consideracions generals apuntades, és voluntat del Pla especial impulsar que en les
diferents obres de remodelació dels carrers que es vagin realitzant, tant de l’àrea delimitada com a
Conjunt Històric com dels entorns de protecció, es prevegin, de conformitat amb les diferents
companyies elèctriques, telefòniques i de cable, la installació dels conductes i pous de registre
suficients en previsió del soterrament dels diferents serveis afectats. Mentre aquestes obres de
remodelació no es realitzin, s’admetrà temporalment, que les diferents conduccions relatives a les
companyies elèctriques, telefòniques i de cable se situïn provisionalment grapades per façana,
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prèvia presentació del projecte i alçats corresponents. En cap supòsit s’admetran, els creuaments de
les installacions aèries al llarg de carrers del Conjunt Històric i entorns de protecció.
Les companyies tampoc podran installar, en cap cas, pals, cadiretes o cartells pels seus serveis, ni
clavar cap mena de suports, excepte els casos installació grapada admesa, per lligar−hi o posar−hi
les conduccions.
Per tal de reduir la imatge preeminent i negativa de l’actual Estació Transformadora (ET) situada al
carrer de Santa Margarida –amb un gran impacte visual i paisatgístic des de la carretera de Roses
(veure requadre vermell en la imatge inferior)- s’impulsa, des del Pla Especial i amb l’acord de les
parts afectades (Ajuntament i FECSA-Endesa), la redacció d’un projecte que avalui la substitució de
l’actual ET exterior per dues Estacions Transformadores (ET) soterrades aprofitant les terrasses
existents en la zona verda annexa.

En el mateix carrer de Santa Margarida, formant part d’actuacions de millora i de renovació
coordinades entre l’ajuntament i les companyies afectades, el PEU proposa la reforma de la caseta
de distribució i el repetidor de senyals de televisió (veure requadre blau en la imatge superior), per
tal d’adequar-la a les característiques del paisatge urbà i integrar-la amb l’entorn.
A nivell general del conjunt històric es proposen altres dues accions coordinades amb les
companyies de telefonia i de cable: primer, la substitució progressiva dels vells armaris de
connexions, per uns de nous que són més petits i més integrats a les característiques del paisatge
urbà i segon, el proveïment de les connexions de banda ampla (Internet i televisió per cable) a tota
la població resident dins l’àmbit del conjunt històric i entorns de protecció de manera que, quan
aquest servei estigui operatiu, es prohibeixi la installació de tot tipus d’antenes (parabòliques i
convencionals) en tot l’àmbit del Pla.
6.2 L’enllumenat públic
Una de les qüestions més delicades de cara a les noves propostes d’actuació en els centres històrics,
és la formulació específica de tipologies i models de lluminària a emprar per l’enllumenat públic, tant
pels carrers, les places, així com altres indrets específics.
Al conjunt històric de Cadaqués, es disposaren a partir de l’any 1915 i poc desprès de l’arribada de
l’electricitat a la població, els fanals tipus vuitcentista. Aquest fet és acreditat per les imatges
històriques annexes i a partir de converses amb cadaquesencs que han recollit documentació gràfica
i fotogràfica. És el cas del senyor Joan Tajadura que, a partir del buidat d’una gran quantitat de
documents i actes municipals, ha obtingut dades precises sobre els inicis de l’electrificació a
Cadaqués, tot i que no queda constància del procés d’installació de lluminàries per l’enllumenat
públic. A través d’un recull d’imatges del seu fons, datades a començaments del segle XX,
corresponents a diferents indrets de la població, apareix exclusivament el fanal vuitcentista. La
collocació d’aquestes lluminàries s’amplià en els anys 1950-52.
El fanal vuitcentista està, actualment, molt estès en gran part de l’àmbit del conjunt històric,
comprenent Portdoguer i les Ribes. Disposa de bombetes de baix consum, tipus PL i gràcies a les
tulipes de metacrilat blanc o vidre opal, presenta unes característiques d’illuminació molt correctes,
adequades tant en el seu nivell d’intensitat com en la qualitat de la llum i l’ambient nocturn del
conjunt històric. Al nostre criteri, estan perfectament integrades amb tot el patrimoni urbà i en
l’ambientació del teixit consolidat i l’orografia de Cadaqués.
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Finalment, de cara a un millor i més sostenible rendiment de la infrastructura, proposaríem la
utilització de tecnologies avançades en l’estalvi i l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. En
aquest sentit voldríem subratllar la necessitat d’estimular la signatura de convenis de collaboració
amb l’Institut Català d’Energia i altres organismes o empreses del sector, per posar en marxa un
sistema de regulació i telegestió de l’enllumenat públic.

Dues imatges procedents de postals de l’any 1917 que mostren visions de Ses Herbes i de la Riba
amb l’edifici de la Societat de l’Amistat (Casino). Aquest immoble és un dels primers que disposarà
l’enllumenat exterior poc desprès de l’arribada de la primera xarxa d’electrificació a Cadaqués. Com
es pot observar la lluminària està formada per una esfera de vidre opal, suspesa en un braç
prefabricat de fosa i amb un barret metàllic superior per dirigir els feixos de llum cap a la Riba.

Pàgina 16

Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. Anàlisi i propostes

A la part superior dues imatges del Passeig. La de la dreta és de 1917 on es poden contemplar les
lluminàries del Casino descrites anteriorment i una primera delimitació física del Passeig, amb els
bancs però sense arbrat ni enllumenat públic. A l’esquerra una visió de 1919 amb un procés
d’urbanització del Passeig més avançat ja que disposa de les dues fileres d’arbres, característica de
la primera urbanització del Passeig, els bancs que ja hi eren l’any 1917 i els fanals amb peu de fosa i
lluminària esfèrica de vidre opal –a joc amb la tipologia de lluminària disposada al Casino i altres
edificis de Ses Herbes.
En les imatges inferiors es poden observar dues visions, pràcticament des del mateix indret, de les
façanes que donen a Ses Herbes. La primera data de 1910 i mostra l’espai de la plaça sense
urbanitzar. La segona fotografia és de 1919 i apareix, com element destacat i simbòlic la primitiva
font que fou installada a Ses Herbes. Aquesta font de quatre brocs realitzada en fosa, era rematada
superiorment per una lluminària formada per una esfera de vidre opal que feia joc amb la resta de
fanals disposats al Passeig i, evidentment amb la llum de braç de fosa situada a la Fonda Miramar
que és la mateixa que les dues descrites anteriorment i disposades al Casino.

Braç de fosa, procedent d’una
lluminària de paret, situada al
Passeig o a la façana del Casino.
Conservada a l’Arxiu de Joan Tajadura
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A la dreta, el popular fanal situat al Pont de
Ferro, damunt de la Riera i prop de la Font. Es
poden contemplar les senyores amb el Doll
que anaven a buscar aigua. Anys 1920
A sota, dues imatges dels anys 1960 amb els
fanals vuitcentistes. A l’esquerra el mercat del
Portal i a la dreta, el carrer de Santa Maria.

6.3 La xarxa d’hidrants
De cara a la millora i adequació d’aquestes infraestructures, el PEU contrasta les dificultats de
proveïment d’aigua, de cara a l’extinció d’incendis, en una bona part del nucli antic de Cadaqués. Per
aquest motiu, partint de la distribució actual d’hidrants, s’ha elaborat una proposta per a dotar nous
punts de connexió, especialment a la part històrica i seguint les consideracions següents:


Reforçar el paper del carrer de Santa Margarida per abastar d’hidrants la part menys
accessible del nucli antic. Aquesta zona, per la seva orografia i les característiques dels seus
carrers –amb fortes pendents, desnivells i presència d’escales- no disposa d’accés apte pels
vehicles d’extinció o d’emergència.



Senyalitzar convenientment i d’acord amb la normativa aplicable, tots els hidrants (els
existents i els de nova disposició).



Senyalitzar la prohibició d’estacionament de vehicles damunt les trapes on se situen els
hidrants, per permetre un connexionat ràpid en cas d’emergència.



Delimitar les àrees on hi ha installats els hidrants i impedir en determinats carrers o vials
del Conjunt Històric on es prohibeixi l’estacionament per permetre el pas dels vehicles
d’emergència.
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6.4 La xarxa d’abastament d’aigua
Tot i que l’estat de la xarxa de distribució dins el conjunt històric és força correcte (v. plànols
informatius / Document XA), d’acord amb les propostes de millora de les infrastructures que el PEU
proposa, la companyia subministradora (AQUALIA) haurà de preveure, conjuntament amb el
municipi, el desenvolupament de plans de millora i ampliació de la seva xarxa de subministrament,
tot incorporant la previsió de nous ramals per hidrants com s’ha comentat anteriorment.
6.5 La xarxa de clavegueram
Els Serveis Tècnics municipals, responsables de la xarxa de distribució de clavegueram i donat el
mal estat en què es troba el clavegueram de Cadaqués, especialment en el nucli històric, hauran de
desenvolupar un pla d’acció coordinada per a la millora i renovació de la xarxa. El PEU proposa la
redacció d’un projecte global que possibiliti establir criteris d’urgència i prioritat en diversos punts i
traçats dins del seu àmbit. Les actuacions més urgents s’haurien d’emprendre en les àrees
següents:





Ribes
Portitxó - Passeig
Carrer del Call
Nucli Antic

7. OBJECTIUS I OPCIONS GENERALS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
A continuació s’enumeren, a grans trets i fruit de l’anàlisi territorial i de les fons documentals, els
objectius i principis que han estat presents en la redacció del PEU.
7.1 Conservació de patrimoni paisatgístic i arquitectònic a escala territorial
La riquesa paisatgística de Cadaqués constitueix, globalment, un patrimoni ambiental, cultural i
històric que influeix i ha de seguir influint, en la qualitat de vida dels ciutadans i ha d’esdevenir,
encara més, un recurs pel desenvolupament econòmic, en particular per a les activitats turístiques
però també agrícoles i ramaderes de la població. D’altra banda, la varietat del mosaic paisatgístic del
municipi, centrat en tres característiques definitòries: el seu Front Marítim (amb la continuitat del
territori costaner fins a Portlligat i el Cap de Creus, d’una banda i fins a la Cala Jòncols de l’altre); la
serralada que envolta el nucli urbà inserida, en part, dins el Parc Natural del Cap de Creus i el
perfil del Conjunt Històric, coronat per l’església parroquial, entre el Puig d’en Colom i el Puig de
les Creus (amb el Castell de Sant Jaume), representa tot ell uns valors que cal preservar.
El criteri d’actuació principal en matèria paisatgística, deriva de la Llei del Paisatge de Catalunya
(8/2005) i pretén el reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi
d’harmonitzar la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics amb un model de
desenvolupament sostenible. Així doncs, s’hauran de tenir en compte els efectes sobre el paisatge
de Cadaqués, de qualsevol actuació d’ordenació i gestió del territori.
La redacció del present PEU s’inscriu en els objectius que preveu la Llei del Paisatge de Catalunya,
amb la voluntat d’impulsar tots els mecanismes al seu abast per complir tots els seus principis i
evitar que puguin produir-se disjuncions entre el text normatiu del pla i futures actuacions derivades
de l’aplicació d’instruments que preveu endegar la pròpia Llei. En aquest sentit, cal fer notar que la
Llei del Paisatge preveu des de l’administració de la Generalitat de Catalunya, activar dos
instruments bàsics i que pel conjunt d’interès paisatgístic de Cadaqués – Cap de Creus, s’haurien
d’abordar: els Catàlegs i les Directrius del paisatge. Els primers són de caràcter descriptiu, mentre
que les Directrius tenen caràcter normatiu.
Entenem que la futura redacció d’un Catàleg de paisatge, Cadaqués – Cap de Creus, hauria de
contenir un inventari dels valors paisatgístics presents a tota l’àrea, l’enumeració de les activitats i
processos que incideixen de manera més notòria en el paisatge, la delimitació de totes les unitats de
paisatge -zones de paisatge sobre les que pot recaure un règim diferenciat de protecció, gestió o
ordenació- i la definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cadascuna d’elles, incloent-hi
els valors peculiars del conjunt històric i la seva façana marítima.
Aquest Catàleg de paisatge l’haurà d’elaborar l’Observatori del Paisatge de Catalunya, per
encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Al seu torn, el document s’haurà
d’incorporar a la documentació que integra els Plans Territorials Parcials i, en el seu cas, en els Plans
Directors Territorials i traslladar les afectacions al planejament derivat. Per aquest motiu és
essencial avançar, des del Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric, en la línia d’objectius marcats
per la Llei del Paisatge de Catalunya.
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Parallelament, les directrius del paisatge recolliran les determinacions que precisen i incorporen
normativament els objectius de qualitat paisatgística en els diversos Plans Territorials Parcials i/o en
els Plans Directors Territorials. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques haurà
d’incorporar les Directrius del paisatge en les normes d’ordenació dels Plans Territorials Parcials i/o
en els dels Plans Directors Territorials.
Un altre capítol destacat d’aquesta Llei que nosaltres voldríem considerar, com un dels objectius del
Pla especial, és la seva difusió i impuls cap a la sensibilització de la societat, de les organitzacions
privades i dels poders públics sobre el paisatge de Cadaqués i els seus valors, la seva importància
cultural, econòmica i la necessitat de promoure i potenciar la seva protecció, gestió i ordenació.
Finalment, caldrà aprofitar el fet que la pròpia Llei preveu la creació d’un fons financer de la
Generalitat de Catalunya, com a instrument dotat per aportacions del govern a càrrec dels seus
pressupostos –on també podran contribuir d’altres administracions, entitats i empreses- per
fomentar la realització d’actuacions paisatgístiques de preservació, millora i integració en una àrea
urbana singular com Cadaqués, sense oblidar altres actuacions periurbanes o rurals.
7.2 Conservació de perfils paisatgístics més característics de Cadaqués
És essencial per Cadaqués dimensionar les actuacions sempre globalment i mai unitàriament. A la
memòria del la Especial s’expressa clarament aquesta metodologia de treball: del tot o conjunt a la
part o la unitat.
Per tant, com a continuació de l’apartat anterior i seguint l’escala de treball es determinen els perfils
paisatgístics més identitaris de Cadaqués i els criteris generals per la seva conservació:


EL CONJUNT HISTÒRIC
La dinàmica urbanística de Cadaqués, a nivell general, ha de fer una aposta decidida per les
actuacions al sòl urbà consolidat (reformes rehabilitacions i adequacions al nou planejament,
noves edificacions en solars buits, etc.) per damunt del desenvolupament dels sòls
urbanitzables. Aquest criteri és fonamental en una bona part del nucli urbà, el conjunt
històric que, per les seves singulars característiques, té la consideració de Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) i que amb els seus àmbits o entorns de protecció, són objecte del
present PEU.
El Pla especial determina el model urbanístic de protecció del conjunt històric i els seus
entorns sota els següents apartats generals:


Estructurar els tres sistemes urbans bàsics: els carrers (amb les seves diverses
tipologies i condicions de vialitat), les zones verdes més els indrets que anomenem com
espais i racons singulars i una planificació d’equipaments en relació als valors peculiars
del Conjunt Històric.



Assenyalar els criteris generals i les polítiques de tractament urbanístic de cada
barri dins del teixit històric (conservació, rehabilitació, substitució, etc.), indicant les
actuacions urbanístiques que s’han d’endegar, des de la unitat morfològica fins la
parcella concreta.



Fomentar les intervencions arquitectòniques de nova planta des de la qualitat,
la reflexió amb l’entorn proper, la utilització de tipologies adequades, el
tractament dels materials, dels acabats i dels colors amb la finalitat de justificar
urbanísticament els valors d’integració en un conjunt històric.



Articular urbanísticament les mesures de protecció general del nucli històric i
dels espais no urbanitzables en funció del reconeixement de la realitat física i
l’orografia del territori.



Fixar els criteris per una millora efectiva de la vialitat i l’accessibilitat general
(interior – exterior) compatibles amb el que representa un conjunt històric.



Dissenyar les mesures bàsiques i implicar a totes les companyies de serveis i de
distribució, en la millora i la adequació de les seves respectives infrastructures.



En darrer lloc, el PEU ha d’establir sistemes de gestió adequats per facilitar el seu
desenvolupament, confiant la gestió fonamentalment a la iniciativa privada, però
establint també l’acció pública quan sigui necessari.
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Finalment, respecte als perfils característics de l’escala urbana dins el territori, volem fer una
reflexió a través d’aquestes imatges -principi i finals del segle XX- que serveixen per lligar la
importància dels límits paisatgístics referencials en la identificació dels elements substantius
d’identitats singulars com Cadaqués.
A través d’un hipotètic triangle, amb els vèrtexs respectius situats a la Punta des Baluard, el
campanar de l’Església de Santa Maria i l’espai de Ses Hortes, apareix definida la silueta més
genuïna de Cadaqués i la que conforma la seva identitat, tant des del mar, des de l’aire i des de
terra (a través de visuals des de la Riba des Pianc, per exemple).
Per això, considerem que és fonamental que prèviament i en el decurs de la redacció dels
projectes d’intervenció, es faci sempre una reflexió sobre com s’interelaciona la proposta amb
les visuals paisatgístiques. Tant si l’actuació es preveu a l’interior d’aquest hipotètic triangle
(nucli antic), així com a les Ribes; com si s’ha de portar a terme a l’exterior del mateix (resta del
conjunt històric i entorns de protecció).
Aquests comentaris serveixen també com introducció a les reflexions que es fan a continuació,
sobre les dues visions generals més característiques de Cadaqués: la façana marítima i la façana
interior.
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LA FAÇANA MARÍTIMA
Com una part indisociable del conjunt històric i de la població, apareix la façana marítima
formada per les ribes i les seves respectives continuïtats paisatgístiques generades a partir
d’una visió marítima.
Els principals criteris per la seva conservació i preservació recullen els principis del Pla
especial del Front Marítim i es complementen amb les actuacions que es proposen per a les
àrees afectades com Entorns de Protecció (Llané – Sa Conca (EP2) i El Colom (EP4)).
L’aspecte essencial rau en la voluntat de respectar les configuracions dels elements singulars
que es troben en correcte estat; restaurar els que estiguin malmesos o hagin perdut part
dels seus valors originals i reequilibrar els valors singulars dels altres elements intermitgos
que conformen aquesta façana marítima. Les actuacions que s’expliciten en el document
normatiu pretenen adequar-se a les diferents transicions zonals que determinen els diversos
elements construïts o propis de l’estructura orogràfica i física.
Des de la costa de ponent a la de llevant i dins de l’àmbit del PEU, podem definir fites
configuradores dels valors arquitectònics i paisatgístics i la millor manera d’establir la relació
paisatgística entre el passat i el present és acudir a les imatges:
La platja de Sa Conca

1970

2005
La Punta de Sa Conca i l’illot Bau des Surtell

1960

2000
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Els edificis de l’Hotel Rocamar (Pelagi Martínez, 1945 aprox) i l’Hotel Llané petit

1960

2006
La Torre modernista de Can Costa (1907 aprox)

1907

2006
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La platja de Llané

1907

2006
L’estructura edificada de la Riba d’en Pitxot

1910

1910

2006
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La platja de Portdoguer

1912

2006
La Punta des Baluard i l’estructura edificada sobre la Riba d’en Nemesi Llorens

1910

1912

2006
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Es Portal

1917

2002
L’edifici de la Societat de l’Amistat (Casino)

1917

2005
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Ses Herbes i l’estructura edificada

1912

1919

2002
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El Passeig i l’estructura edificada

1923

2006
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Es Portitxó

1960

2005
Els Norais (Norai des Portitxó, s. XVIII-XIX)

1920

2006
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El front marítim de llevant: Es Poal – Es Pianc

1917

2005
Aquestes dues imatges comparatives, obtingudes des de l’església de Santa Maria, permeten
valorar la importància de la preservació del front marítim i el seu entorn associat, com a
expressió de paisatge, per damunt de les consideracions arquitectòniques individuals de
cada element construït.
El PEU, en tot el seu àmbit i significativament en els entorns de protecció costaners (EP2
Llané – Sa Conca i EP4 El Colom – Puig d’en Vidal), seguint els criteris d’actuació del Pla
Especial del Front Marítim, expressa la voluntat d’afinar i corregir aspectes del PGOU vigent
que afecten als valors del paisatge, com: l’extensió de la taca edificatòria així com la qualitat
tipològica i d’integració de les noves construccions formades en les corones d’entorn.
S’expressa la voluntat de millorar l’impacte paisatgístic que poden ocasionar les edificacions
de nova planta o altres d’existents, en la conservació dels perfils característics de la vila,
especialment en la seva façana marítima. Aquests trets, fan recomanable, un cop més,
l’aposta per la consolidació i la recuperació de les tipologies tradicionals a partir d’una
decidida acció de rehabilitació que ha d’incloure, també, la substitució i adequació
d’edificacions existents disconformes amb aquests objectius.
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La Casa Serinyana (Salvador Sellés, 1910-15)

1919

2005

Es Poal i l’estructura edificada

1915

2005

2005
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Es Pianc i l’estructura edificada

1919

2005

La Torre modernista del Colom i el seu jardí (1907 aprox)

1907

2005
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LA FAÇANA INTERIOR

1915

2005
A l’igual que la façana marítima cal destacar la importància que té la silueta de la façana
interior en la identificació de Cadaqués.
A partir del descens, des de la carretera de Roses, es van obtenint les diverses
panoràmiques visuals que distingeixen, primerament, els límits edificats de Cadaqués de la
resta del paisatge formar per les oliveres i les feixes que determinen les terrasses, amb el
mar sempre de fons. A mesura que ens hi acostem, apareix clarament definida la part
posterior del conjunt històric, sota l’icona representativa de l’església de Santa Maria.
Malauradament, l’actual aparcament ha malmès, irremeiablement, l’estructura tradicional del
conjunt de ses Hortes, tal i com es pot apreciar en la comparació de les dues imatges. Tot i
que l’aparcament queda fora de l’àmbit del conjunt històric i de l’entorn de protecció,
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s’instarà a l’empresa SABA del grup ABERTIS per tal d’incorporar un projecte de
senyalització que recuperi, amb imatges i text, el passat d’aquest indret. Ses Hortes han
configurat una estructura tradicional de Cadaqués i, en especial, de la seva façana interior.
Tot i l’existència del carrer que identifica aquest fet, seria interessant mantenir o bé
senyalitzar, en la mesura que sigui possible, l’estructura d’alguna de les poques hortes que
encara existeixen a Cadaqués, com per exemple al carrer de la Trilla. Així com, documentar i
senyalitzar, també, els safareigs públics que van existir al començament de carrer Nou, a
tocar del carrer de la Trilla.
Per la seva conservació, preservació i sobretot “restauració”, es proposen les següents
accions generals:


Realització d’un projecte sobre l’àrea de les terrasses, delimitada pel carrer de
Santa Margarida, carrer de Quima Jaume. La proposta haurà de plantejar el
condicionament de l’espai públic, el manteniment de l’estructura històrica de les
terrasses, l’estudi de l’arbrat a disposar i sobre quina/es plataforma/es se situarien, la
disposició i el tipus de mobiliari urbà, la senyalització, l’enllumenat, els paviments, etc..,
tot pensant sempre en les dues visons: des de l’indret en qüestió, encarats a la
serralada (nord) i, des de la serralada, cap al perfil de Cadaqués.



Substitució de l’actual Estació Transformadora, per dues ET més reduïdes,
soterrades i integrades en les terrasses.



Remodelació integral de l’edifici receptor de les senyals de telecomunicacions
amb un tractament especial per les antenes (parabòliques i convencionals) de cara a
evitar l’impacte visual dissonant en relació al conjunt històric on es troba inserit.



Desenvolupar un tractament de façanes, cobertes i mitgeres amb el mateix criteri
integrador i de percepció de paisatge general format per un conjunt històric, d’acord
amb la normativa aplicable en el present PEU.



És essencial respectar el llenguatge tipològic de les façanes tradicionals, amb
les seves genuïnes configuracions dels elements singulars que es troben en correcte
estat; restaurar els acabats, cobertes i fusteries, amb el tractament adequat per facilitar
la integració i, finalment reequilibrar els valors singulars complementaris que determinen
aquesta façana interior. Les actuacions que s’expliciten en el document normatiu
pretenen adequar-se al teixit històric construït i a la particular estructura orogràfica.

7.3 Conservació de les identitats dels diversos sectors històrics de la població
Per tal de que les intervencions de regeneració i preservació s’apropin a les diferències de teixits
morfològics existents, a cadascuna de les àrees del Conjunt Històric i l’Entorn de Protecció,
s’estableixen les categories de “BARRIS” o sectors urbans definits pels seus valors històrics,
sociològics, culturals i, en definitiva, patrimonials. S’estableixen uns criteris de tractament
diferenciador en funció de l’anàlisi morfològic, històric, tipològic i urbanístic del seus respectius
teixits.
Barris o sectors amb identitat que formen el Conjunt Històric






EL NUCLI ANTIC
PORTDOGUER
ES COLOMER
LES CREUS
ES POAL

Sectors amb identitat que són part o integren els Entorns de Protecció



ES LLANÉ (EP2)
EL COLOM (EP4)

El PEU proposa per aquests sectors amb identitat pròpia, salvant les seves diferències i
especificitats, la preservació de l’estructura urbana, la dels seus carrers, carrerons, places, placetes,
així com altres espais que els singularitzen. Inclou el respecte d’elements existents, la recuperació –
física o testimonial- d’elements desapareguts i la potenciació de noves actuacions.
Els criteris generals d’actuació pels barris que formen el Conjunt Històric són:
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Manteniment del paviment tradicional: el rastell –tant el que fou aplicat a
començaments del segle XX i al llarg de la postguerra- en la pavimentació dels carrers,
carrerons, places i placetes. Caldrà completar petits trams o sectors de carrers
representatius, només on aquest paviment hagi estat cobert de formigó o amb l’asfaltat
convencional. Es tractarà d’actuacions molt puntuals i imprescindibles, donada la
dificultat en l’execució del pavimentat amb rastell, per tenir una lectura de continuitat en
el tractament d’un carrer històric o simbòlic, especialment per reforçar la identitat del
barri on se situa.



Manteniment del paviment format per la llosa de pissarra o de l’anomenada
Pedra de Cadaqués, collocada a pla i que fou introduïda a partir dels anys 1950.
Entenem que, tot i no presentar la qualitat autòctona del rastell, manté el caràcter de
complementarietat amb ell establint un diàleg diferenciador en el temps que fou
executat. Altrament, s’ha de dir que hi ha un gran nombre de carrers i vials del conjunt
històric que presenten aquest tipus de pavimentació, de forma alternada o no, amb el
rastell. La seva substitució total per la nova pavimentació propossada seria, al nostre
entendre, una operació gratuïta i costossísima que nomès fora acceptable si es pogués
fer la repavimentació amb el rastell tradicional.



Disposició d’un nou tipus de paviment (v. plànols informatius / Document PV), amb
qualitat, textura, color i proporció que s’assimili amb respecte per la pavimentació
tradicional dels barris històrics de Cadaqués. El seu disseny preveu acomodar-se a les
diferents realitats orogràfiques dels vials, així com a les característiques del subsòl, tot
respectant els afloraments rocosos i l’aparició espontània de jardineres i altres elements
característics i configuradors del teixit urbà. La seva collocació només es preveu
aplicada en grans trams o la totalitat de vials històric o singulars, on ha desaparegut el
paviment original (rastell) o bé on s’ha aplicat un acabat amb formigó o asfalt
convencional. El tractament a partir del nou tipus de paviment preveu una millora en la
integració dels vials tractats amb els que mantenen la pavimentació tradicional (rastell)
o assumida (llosa de pissarra de pla).



Manteniment del fanal vuitcentista, amb braç de fosa disposat a paret, en
l’enllumenat de tots els barris del conjunt històric. Tal i com s’ha expressat en l’apartat
6.2 d’aquest document (Enllumenat públic), és justificable, per arrelament històric; per
un bon funcionament actual i per l’extensió i diversificació del seu ús, la seva presència
en els diversos carrers, carrerons, places i placetes que conformen el teixit dels barris
tradicionals. Altrament considerem que la seva presència és ben assumida, tant per la
població autòctona com pels visitants.



Manteniment, renovació i condicionament –on calgui- dels bancs de pedra, les
jardineres i els afloraments espontanis de plantes arbustives entre el pavimentat
de rastell i les formacions de roques, com les buganvílies, que ofereixen color i
singularitat en les façanes, en determinats fronts edificatoris de carrers i carrerons, així
com a l’identitat de determinats barris, especialment el Nucli Antic i es Poal.



Establiment dels colors de Cadaqués en el tractament de les façanes i les seves
fusteries per mantenir el seu valor identitari particular i en conjunt. A tot el conjunt
històric i als seus barris, s’ha respectat i s’ha potenciat des del PEU, la utilització
alternada de la gamma cromàtica identificativa: el verd, blau i vermell Cadaqués, així
com el blanc i, circumstancialment i de manera justificada, el groc Cadaqués.



Formulació d’una proposta de vialitat per afavorir l’ús exclusiu per a vianants
de l’estructura de carrers que configuren els barris històrics. A partir de la
mateixa es vol crear consciència de la necessitat de preservar els sectors que conformen
el Conjunt Històric, evitant l’estacionament permanent de vehicles de quatre rodes en
els mateixos, facilitant l’accés pels serveis d’emergència, per activitats de culte religiós o
festiu, per l’arribada puntual de mercaderies i d’accessos a garatges privats existents.



Formulació d’una proposta de senyalització dels sectors urbans definits, dels
carrers, places i placetes, així com dels seus elements singulars i
desenvolupament d’una xarxa d’itineraris per tots els barris del Conjunt
Històric i els entrons.
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7.4 Conservació de les identitats d’espais i racons singulars del Conjunt Històric
El PEU expressa també, la necessitat de posar en relleu parts concretes del teixit urbà què tenen
una identitat històrica i social determinada. Tots ells tenen la consideració d’elements a ser
preservats, en la seva natural evolució, dins la memòria històrica de Cadaqués.
Tindran un tractament específic en funció dels seus valors i de la seva posició urbana i seran objecte
d’una protecció històrica (Nivell de protecció 5), així com d’una senyalització explicativa i
identificativa que mostri l’evolució des del passat fins l’actualitat.
Espais, racons urbans i altres elements singulars

















SES HERBES
PORTDOGUER – Plaça del Doctor Pont
ES PONT (vell i nou)
ES PONT DE FERRO
ES BALUARD (BCIN)
ELS NORAIS
ES PORTAL
ES PORTAL D’AMUNT
ES CALL
ES PORTITXÓ
LA FONT VELLA
SA PLAÇA
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
ES PASSEIG
ES CASTELL DE SANT JAUME (BCIN)
SES HORTES

7.5 Conservació de les identitats dels carrers i places del Conjunt Històric
El PEU determina que cada carrer, tant del Conjunt Històric com dels Entorns de Protecció, disposi
d’una fitxa indicativa de les seves característiques. En les mateixes es destaquen especialment, els
vials que, per la seva història i transcendència urbana han de recollir una especificitat en el seu
tractament.
Vials amb identitat o caràcter específic








CARRERS DEL NUCLI ANTIC, PORTDOGUER I ES POAL
RIERA DE SANT VICENÇ
LES RIBES
CARRER NOU
CARRER DE MIQUEL ROSSET (LA FELIPA)
CARRER DE LA MIRANDA (CAMÍ DE PORTLLIGAT)
CARRER DE SANTA MARGARIDA

Per afavorir la correcte acomodació dels projectes i de les propostes d’intervenció als carrers de la
trama històrica amb identitat específica o no, el PEU determina una sèrie de criteris a seguir per
efectuar l’anàlisi i la valoració prèvia. Aquest procés servirà per procedir a una reflexió posterior
davant la intervenció que es pretén endegar.


ESTUDI DE LOCALITZACIÓ (Paisatge)
Posició de la parcella, objecte de la intervenció, dins el Conjunt Històric de Cadaqués.
Facilita l’exposició d’una reflexió paisatgística.



ESTUDI DE L’ENTORN (Zona o sector – Teixit urbà)
Analitzar la posició de la construcció o del solar respecte al teixit urbà del barri on se
situa. Determinar les percepcions i condicionants que haurà de tenir el projecte
d’intervenció en funció de si es tracta d’un carrer, carreró o plaça amb predomini de
parcella estreta o ample; d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars; de convivència, o no,
entre tipologies diverses, etc...



ESTUDI DE LA HOMOGENEITAT DEL CARRER (Front edificatori)
Analitzar el front edificatori del carrer o vial del conjunt històric a partir de l’estructura
de les diverses façanes que l’integren.
Copsar les tipologies històriques i tradicionals que conformen el carrer i que determinen
la seva discontinuïtat. Valorar els criteris compositius més repetits.
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Analitzar també, les addicions o alteracions que s’han produït en les edificacions
existents al llarg del carrer, com: remuntes, alteracions de coberta, obertures de
finestres disconformes amb el tipus, supressió de ràfecs,...). Aquests son aspectes que
trenquen o desvirtuen la continuïtat en el front de carrer i condiciona la seva configuració
actual
Estudiar la geometria del front edificat valorant l’aparició de ritmes i seqüències de
façana a partir de solucions constructives o formals ja adoptades: balcons, baranes,
línies de cornises, ràfecs,... Copsar si existeix, al llarg del front edificat, un coronament
més o menys unitari (amb petites variacions en alçada segons el remat de cada
immoble) i analitzar les formes i els remats de la coberta (ràfecs, canals ceràmiques,
cornises amb teules, etc...).
Examinar la presència d’elements externs al propi front edificatori de carrer, controlant
especialment la façana oposada, l’orientació geogràfica, la secció del vial, la vialitat, les
peculiaritats de l’orografia, el tipus de paviment, així com la posició i l’estat de les
infrastructures (enllumentat, telefonia,...).
Estudiar els materials, textures, colors que determinen el front de carrer existent i
establir les característiques de la proposta d’intervenció d’acord amb les preexistències i
amb la normativa que fixa el present Pla.
7.6 Actuacions a la riera de Sant Vicenç i a l’avinguda Caritat Serinyana
Les dues estructures morfològiques d’origen natural que ens ocupen, la riera de Sant Vicenç i
l’avinguda Caritat Serinyana, són prou importants com per reflexionar sobre la totalitat del seu
tractament. Cal pensar que es tracta, avui, de dos vials importants en la sortida i l’entrada de
vehicles, respectivament, des de la carretera de Roses fins les Ribes i a l’inrevés.
Pensem que a la llarga, la riera de Sant Vicenç hauria de convertir-se, bàsicament, en un passeig
per a vianants on es pugui fer el recorregut des de l’aparcament de vehicles a l’arribada fins al Nucli
Antic i les Ribes, gaudint d’una visió paisatgística d’aproximació progressiva de la façana interior de
Cadaqués, tal i com s’ha explicat anteriorment (v. Apartat 5.2). Tanmateix, en el cas de l’avinguda
Caritat Serinyana, el vial ha de mantenir el trànsit de vehicles fins a ses Herbes i les Ribes; esperant
que en el futur es pugui regular la vialitat a la façana marítima –tal i com ha estat exposat
anteriorment- i aquesta arribada de vehicles de quatre rodes a ses Herbes es resolgui amb una
“rotonda fictícia”, d’anada i tornada llevat del trànsit de serveis i d’emergències.
En l’aspecte de l’estructura edificatòria, cal esmentar que és completament diferenciada a la que
apareix en el Nucli Antic, al mateix Passeig i al front de ses Herbes. El teixit dels dos fronts de la
riera i de l’avinguda, es forma a partir dels anys 1970-80, amb una proporció encara remarcable de
solars buits, si ho comparem amb la densificació de la resta del conjunt històric. Aquests solars i la
manca de criteris vertebradors origina una discontinuitat en els quatre fronts edificatoris (dos de la
riera i dos de l’avinguda), que el Pla proposa corretgir.
Per tant, es tractarà d’adequar la seva posició de centralitat dins el conjunt històric a una millora de
la qualitat tipològica i formal. Les construccions existents avui, són majoritàriament habitatges de
renda, dels anys 1970-90, amb façana a la riera de Sant Vicenç i a l’avinguda Caritat Serinyana,
sense valors patrimonials unitaris o de conjunt.
7.7 Actuacions en carrers de frontera (Conjunt Històric / Entorn de Protecció)
De la mateixa manera que s’introdueixen uns criteris per a la conservació de les identitats dels
carrers i les places del conjunt històric i els seus entorns de protecció, cal establir unes mesures de
regulació específica en el tractament dels carrers i vials de frontera.
Dins l’àmbit del PEU es consideren els vials de frontera següents:







CARRER
CARRER
CARRER
CARRER
CARRER
CARRER

SOLITARI
DE LES CREUS
DE PABLO PICASSO
DE SA TÒRTORA
DE LA GUILLOLA
DE PARETAIRES

El PEU estableix una sèrie de disposicions generals per els carrers de frontera, amb determinats
fronts edificatoris a controlar, d’acord amb les especificacions de les fitxes de carrer respectives,
amb la finalitat de generar un concepte de paisatge favorable a mantenir:
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S’estableix un mateix tractament en les propostes de pavimentació, dels traçats de les
installacions, així com de les altres infrastructures de serveis, en ambdós fronts
edificatoris.



S’estableixen criteris de viabilitat i accessibilitat unitaris per les dues bandes del carrer o
vial afectat.



Es potencia l’assoliment de l’estructura urbana homogènia, de manera que el front de
carrer integrat en el conjunt històric determina les preexistències en els acabats,
textures, materials i colors respecte a l’altre front menys consolidat o més desvirtuat
actualment.



Fomentar la consolidació del front edificatori inclòs dins l’entorn de protecció amb
actuacions que reforcin el paper “urbà” d’aquests carrers o vials. En la major part dels
carrers o vials de frontera, les noves construccions s’ajustaran a les rasants de carrer
amb la intenció de formar un front consolidat a partir d’edificacions entre mitgeres,
preveient una certa discontinuitat, aprofitant l’orografia o altres solucions compositives,
per evitar la visió de models repetitius d’habitatges unifamiliars, amb un mateix
tractament i una única línia de coronament. Aquestes operacions queden òbviament
rebutjades perquè l’objectiu que es persegueix és l’establiment d’una vinculació entre els
dos costats del carrer i afavorir la lectura global d’un paisatge “cosit” i no de frontera.
Aquest fet ja succeeix en determinats carrers o trams importants: carrer de Sa Tòrtora,
carrer de Picasso,...



Afavorir obres de restauració i adequació de les construccions tradicionals existents, per
reforçar el valor simbòlic i formal de regeneració i conversió d’aquests carrers com
estructures inserides en la trama històrica. Així les altres tipologies, a mesura que es
realitzin propostes de noves actuacions, s’adequaran als criteris que hem determinat en
l’apartat anterior (7.5).



En tot cas, mitjançant aquest llistat sintètic i general de determinacions, el que
pretenem és que l’actual límit entre el conjunt històric i els respectius entorns de
protecció, disposat a l’eix del carrer o vial fronterer, aparegui simbòlicament en els límits
posteriors de les parcelles d’entorns i no per l’eix del carrer com ara es contempla. Des
del planejament es vol evitar l’asimetria en la visió dels carrers fronterers.

7.8 Articulació d’un sistema d’equipaments i d’espais lliures
Fins ara a Cadaqués, la façana marítima ha estat l’únic referent públic per articular el nucli urbà. En
la mesura en què el conjunt històric pròpiament, s’estén cap a l’interior, es fa necessari millorar i
potenciar la creació d’un sistema de places, parcs i futurs equipaments, especialment culturals i
socials dins l’àmbit del conjunt històric, que l’articulin.
Tot i que les reserves actuals per a equipament i zones verdes proposades dins el PGOU i situades
dins el Conjunt Històric, són escasses i en realitat no serveixen per fonamentar aquestes operacions,
caldria adoptar mesures urgents per millorar l’estat i la qualitat de determinats espais públics, com
la plaça de la Torre de les Creus, l’entorn del Castell de Sant Jaume, les terrasses del carrer de
Santa Margarida, així com el tractament de les Ribes en el seu conjunt.
Respecte als equipaments, situats en l’àmbit del PEU, és remarcable la recuperació de l’antic teatre
de l’Art i Joia, peça necessària per acollir múltiples activitats públiques, però caldria vertebrar tota
l’oferta cultural, amb noves dotacions i adequar i, sobretot, ampliar i transformar el Museu de
Cadaqués.
Aquesta dotació, un cop potenciada, ha d’ésser un punt nodal i complementari en l’explicació de la
història, les transformacions i l’evolució de l’estructura urbana, que haurà d’afavorir a partir d’un
nou disseny, la divulgació i la difusió del teixit històric de Cadaqués. No només des del punt de vista
urbanístic, sinó des del coneixement històric i social, econòmic, artístic, etc.., i de forma
complementaria als nous projectes de senyalització i d’itineraris urbans que es proposen.
7.9 Protecció de l’arbrat, espècies arbustives, plantes i jardins (públics i privats)
El present PEU vol estimular, parallelament i de manera coordinada amb els diferents projectes o
propostes que es formulin sobre el tractament de l’espai públic, la realització d’un estudi, anàlisi i
reflexió sobre el verd urbà en tot l’àmbit del Conjunt Històric i, especialment en el front litoral des
del Sortell fins a ses Oliveres.
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A partir de l'anàlisi de les successives plantacions que s’han disposat al llarg de la façana marítima,
tant les que es consideren autòctones o naturals (alsines i ullastres en el rerapaís, tamarius en el
litoral), com les originades per l'activitat productiva, (oliveres, i vinyes en les feixes fins ran d'aigua,
ametllers, magraners i tarongers en els horts a frec de les rieres, parres a tocar el portal de les
cases), com les de protecció d’infrastructures (atzavares i figueres de moro en els marges, els
plataners de la nova carretera entrats a Ses Herbes), com finalment les que s'expliquen per una
voluntat estètica de creuament i d’intercanvi cultural ja sigui motivada pel retorn dels indianos
americans, pel colleccionisme botànic dels Pitxot del Sortell, o pels exòtics projectes modernistes i
pels cosmopolites projectes noucentistes de configuració d'un espai litoral més ciutadà apte per al
turisme selecte dels anomenats culblancs (palmeres, cupressus macrocarpa, ficus, ombús,...) es
poden concretar els projectes i les intervencions, presents (com la relativa al Passeig) o de futur.
D'aquest estudi d'àmplia perspectiva que permeti conèixer l’evolució del Cadaqués verd, el que ha
existit i el que encara sobreviu, de forma sobreposada, es podrien objectivar les decisions de
substitució i de nova plantació tot fugint de la simplificacions crispades entre vegetació autòctona i
planta forastera i entre conservació a ultrança i la innovació gratuïta.
El PEU vol incidir en els valors paisatgístics d’algunes espècies, sobre la totalitat del nucli urbà
(històric i d’entorn) de cara al manteniment del seu caràcter singular, sense oblidar la presència
d’elements vegetals, com autèntics configuradors d’espais i racons històrics ben específics.
Es pot afirmar que el propi paisatge urbà del Conjunt Històric de Cadaqués, s’identifica amb la
presència inseparable de les diferents espècies de plantes i arbustos característics (buganvílies,
cactus, parres, etc...) que configuren i personalitzen el teixit urbà i en general, l’espai públic. Aquest
fet es manifesta amb la presència, en diversos carrers del conjunt històric, de jardineres, moltes
d’elles fruit de l’orografia del terreny i de la disposició específica del rastell que, sense arribar a la
línia de façana, permet la formació quasi natural d’un espai de terra d’on surt una buganvília, per
exemple.
L’arbrat i l’estructura de jardins públics en carrers, places i espais urbans són també uns elements
destacats a protegir des del municipi i, per aquest motiu s’incorporen al document les següents
espècies objecte de tractament singular:


Els Plàtans de l’avinguda Caritat Serinyana
Identifiquen el principal vial d’accés rodat a les Ribes i al Nucli Antic.



Els dos Xiprers de la plaça de l’Església
Singularitzen aquest espai emblemàtic de Cadaqués i l’identifiquen des de diferents visuals
de la població.



Els arbres del Portal
Marquen la tradició i configuren el record en el temps, d’aquest indret.



Les terrasses i arbres del carrer de Santa Margarida
Formen part de l’estampa visual de Cadaqués des de l’interior.



Els arbres de la Plaça del Doctor Pont
Defineixen aquest espai característic de Portdoguer.



La futura disposició d’arbres i espècies vegetals del Passeig – Ses Herbes
Que es planteja seguint el criteri consistent en implantar tres faixes o registres del verd
disposats en parallel, des de la platja fins a l'interior, amb l’estructura següent:
a) Arran de mar en primera línia i pel mig del sorral i el codolar, vegetació autòctona
espontània (tamarius,...).
b) Damunt el saló del Passeig en alineació, vegetació exòtica ornamental de fulla perenne.
c) A l'interior, ran de Riera, a Ses Herbes, en els patis de les cases del Passeig, vegetació
domèstica de fulla caduca ( tarongers,parres, glicines, acàcies, plàtans,...)



Els arbres que configuren el Jardí de Joaquím Cusí
Conformen l’estructura del traçat final de La Felipa.



Els arbres del carrer Palau fins la placeta que forma amb el carrer de St. Antoni
Que s’integren amb la continuitat donada pel jardí privat de la finca del mateix carrer de
Palau.
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També seran objecte de protecció l’estructura d’alguns jardins privats, quedant l’Ajuntament de
Cadaqués obligat a mantenir una estricta vigilància de les espècies amb seguiment del seu cicle
vital. Queden explícitament protegits, en les respectives fitxes individualitzades, els següents:


El jardí de la finca est del carrer de Palau, format per diferents terrasses, amb arbrat i
vegetació, que personalitzen el contorn del carrer i la visió de la façana interior així com els
jardins respectius de les edificacions modernistes i noucentistes que s’encaren al Passeig.



El jardí de la finca i la tanca del Colom per dues característiques remarcables: la
paisatgística (la seva posició geogràfica tanca la part més estreta de la badia de Cadaqués, a
l’alçada de la Punta de Sa Costa i determina una visió històrica, singular i inseparable de la
Vila) i la de l’arquitectura del jardí, amb els criteris de composició modernistes a partir d’un
eix central, a partir de la cancella situada a la tanca que condueix, a través d’una escala
interrompuda per replans, al accés central de la casa, establint diverses terrasses amb
disposició ordenada de les espècies vegetals i d’arbrat.

Per assolir adequadament els objectius que es plantegen fora convenient la realització d’un Catàleg
sobre totes les espècies existents en tot l’àmbit del conjunt històric, recollint els inclosos en el
present PEU. En el mateix haurien de figurar les espècies més importants i la seva situació respecte
als respectius espais enjardinats, així com la seva edat i estat de conservació, que s’adjuntaria com
a document complementari de les determinacions del Pla especial urbanístic sobre la protecció de
l’arbrat i els jardins. D’aquesta manera es podrien fixar criteris més acurats pel manteniment i la
conservació d’aquelles espècies vegetals característiques, situades tant en els espais públics, com en
les façanes i alguns jardins històrics privats.
7.10

Protecció dels Forns tradicionals existents

Els forns tradicionals són un del elements més singulars en l’habitatge popular de Cadaqués. La seva
disposició, determinant un volum ovalat en la façana, és característica en alguns exemples
d’aquesta tipologia que encara el mantenen. Fins i tot aquest element ha arribat a donar el nom
d’un carrer (carrer des Forn) on avui es pot apreciar el volum exterior del mateix.
7.11

Impulsar un nou projecte de senyalització i identificació cultural

D’acord amb els criteris expressats i amb la voluntat de recuperació de la memòria històrica de
Cadaqués, el PEU impulsa un projecte integral d’identificació dels espais i elements històrics situats
en el seu àmbit, susceptible de ser ampliat per acollir tot el conjunt de la població. El treball es
desenvoluparà en dues línies: la primera sobre la base divulgativa i didàctica, amb la identificació, la
senyalització i la creació d’itineraris a l’entorn de diferents aspectes significatius de la vila i, la
segona, destinada a la renovació de les plaques dels carrers i vials, així com dels números de les
finques, amb la voluntat de dotar-los d’una personalitat pròpia.
Mentre no es desenvolupi aquest segon projecte, prevaldran els criteris de manteniment o de
reposició indicats a la fitxa de cada carrer o espai urbà.
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Document D.__

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

L’estudi econòmic i financer estableix la capacitat de l’Ajuntament de Cadaqués per portar a
terme les actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució.
La finalitat del present estudi econòmic i financer és determinar la viabilitat del Pla especial
en funció dels recursos financers que es disposen per a la seva execució.
Delimitació de les actuacions
Les actuacions que es generen i que comporten inversió són, majoritàriament, per l'aplicació
del POUM vigent, com: actuacions en infrastructures viàries; obtenció de solars lliures per la
creació de zones verdes; la millora de la xarxa de sanejament; de la xarxa d’abastament
d’aigua i contra incendis i en general l’adequació i manteniment de la urbanització
(pavimentació i serveis).
El Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció, no
planteja cap actuació pública que comporti una despesa municipal més enllà de les pròpies
de la despesa corrent. Això no obstant, caldrà la consideració d’una partida pressupostària
addicional anual, que cobreixi la despesa previsible pel funcionament de la Comissió de
seguiment del Pla Especial, de nova creació (segons es determina a l’article 9 de les
Normes). Les potencials retribucions derivades de la seva constitució i funcionament
periòdic, quedaran regulades pel Reglament de funcionament de l’esmentada Comissió.
A efectes estimatius, es considera per proveir el seu finançament, que s’hauria d’establir una
partida de 10.000 € anuals. Aquesta quantitat ha de procedir dels ingressos que, provenint
de les taxes de tramitació de llicències d’obres, representen aproximadament el 2,12% de la
mitjana dels imports anuals dels dos darrers anys (segons dades aportades per l’Ajuntament
de Cadaqués).
La situació econòmica de l’Ajuntament permet fer front a la inversió prevista pel
funcionament d’aquesta comissió, derivada exclusivament del Pla Especial del Conjunt
Històric. Per tant aquesta inversió prevista en el PEU és econòmicament realitzable
anualment, sense necessitat d’incrementar el saldo viu del deute i és perfectament viable
econòmicament.
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ANNEX I.
METODOLOGIA I RESULTATS DE LA UTILITZACIÓ DE
L’ESCÀNER–LÀSER AL CONJUNT HISTÒRIC DE CADAQUÉS
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APORTACIÓN TECNOLÓGICA AL PLAN ESPECIAL CONJUNTO HISTÓRICO DE CADAQUÉS
Text de Pilar Garcia-Almirall, Alejandro Marambio i Jordi Casals.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Avinguda Diagonal 649. Barcelona.
KEY WORDS: Laser Scanner, Heritage, Digital Documentation, 3D, Orthoimage
ABSTRACT
The aim of the Scanning of the Historic Centre of Cadaques was the generation of high density
pointcloud models of all the facades of the Historic Centre in a short period of time for the
generation of 2D CAD scaled ortho images. Due to the urban landscape of Cadaqués
photogrammetric restitution was practically impossible. A GIS system helped to manage the entire
database properly.
1. INTRODUCCIÓN
Una parte importante de la labor de los arquitectos, entre otros expertos, dedicados a preservar y
actuar en ciudades con extenso patrimonio cultural, consiste en elaborar la información necesaria
para la conservación de conjuntos arquitectónicos de gran relieve histórico.
Uno de los documentos esenciales, lo constituyen los Planes Especiales de Conjuntos Históricos1 que
incluyen el Catálogo de bienes, como figura jurídica que recoge el estudio de las características del
tejido urbano que configura el espacio (entorno y paisaje, parcelario, tipología predominante) las
características arquitectónicas de los edificios (elementos que componen la fachada, geometría,
ritmo, continuidad), los elementos vertebradores que cohesionan el tejido (elementos como la
sección de la calle, pavimento, iluminación, mobiliario) y conforman sus visuales y recorridos entre
los edificios históricos y monumentales. En suma, se trata de un instrumento urbanístico que regula
y ordena las actuaciones en los ámbitos históricos protegidos, fija las determinaciones a las que se
deben acoger las intervenciones tanto de conservación y restauración del exterior del edificio, como
su reforma interior, siempre y cuando se mejoren las condiciones higiénicas o de confort del edificio
y en los casos autorizados la construcción de nueva planta en solares vacantes.
Hoy es todavía reducida la dimensión tecnológica de los trabajos relativos a la gestión del Patrimonio
Arquitectónico si bien tiene un gran potencial derivado de la introducción de la informática y las
actualmente denominadas tecnologías de la información, algunos referentes se encuentran en la
aplicación de bases de datos espaciales y SIG a la gestión de inventarios nacionales y regionales de
yacimientos arqueológicos, Fernández Cacho y otros, (2003).
En el ámbito internacional, la investigación reúne equipos pluridisciplinares del mundo profesional,
institucional y académico, con la participación de expertos2, que reflexionan sobre nuevas formas de
documentar el patrimonio3. El campo de investigación integra las ciencias de la información espacial,
georeferenciación y creación de mapas, la mejora de las disciplinas y técnicas relacionadas con la
fotografía, la fotogrametría, exploración mediante dispositivos de alta precisión (escáner láser),
teledetección, tratamiento de imagen, visión virtual, tecnologías de gestión de información,
cartografía digital, SIG y TIC entre otras.
En el reciente simposio internacional celebrado en Torino4 se han presentado algunas de las mejoras
relativas a las técnicas para la adquisición y grabación de datos, a la gestión de información y
documentación, o bien a tecnologías de intercambio y comunicación. Algunas experiencias
destacables, son las del DPA, Politécnico di Milano5, encaminadas a examinar y caracterizar los
lugares históricos, culturales y los parajes naturales, establecer los valores históricos, los problemas
urbanos que surgen en la delimitación y conservación de áreas de protección, así como, las medidas
de rehabilitación y preservación del patrimonio histórico. Otras experiencias como la del Politécnico
de Torino, que demuestran la eficacia de los SIG en la gestión de datos de edificios históricos o
arqueológicos6. También se aportan algunos de los logros destacados en la utilización de dispositivos
de alta resolución, para estudiar e intervenir en el patrimonio, como las experiencias del Politécnico
de Milano, en el Laboratory of Survey, Digital Mapping, GIS, de la utilización de dispositivos de
escáner láser, tratamiento fotogramétrico y de ingeniería inversa en el proceso de levantamiento
métrico, representación e intervención en la preservación del pavimento de la Basílica de San
Marcos de Venecia. Se abre así, un campo de investigación importante, que trata de concordar e
integrar nuevas tecnologías hacia un objetivo común, facilitar el acceso, visualización y captación de
contenidos relativos al Patrimonio Cultural, y establecer formas para su difusión universal. Un
proceso que viene a revolucionar los métodos y disciplinas tradicionales relacionadas con el registro,
documentación y gestión de información de elementos culturales, monumentos, espacios, tejidos
históricos o parajes naturales.
2. AMBITO DE ESTUDIO
El estudio se circunscribe al núcleo histórico de Cadaqués. Una localidad situada en el frente
marítimo de la comarca del Alt Empordà; Cadaqués alberga aproximadamente 1900 residentes y
una extensión de más de 25 km², cuenta con una bahía que forma el puerto natural más grande de
Catalunya. Se trata de una villa que a lo largo de su historia fue poblada por pescadores, su
emplazamiento geográfico, de topografía abrupta y grandes acantilados frente al mar, dio cobijo a
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una población mas ligada al mar que a las poblaciones vecinas (Llançà i Roses) debido a las
dificultades de acceso por tierra. Su singularidad y atractivo cautivó en los años 50, a turistas
excepcionales como Salvador Dalí que establece su residencia en Portlligat (la isla que cierra la
bahía), artistas famosos visitan "el poble de Dalí", y entre los que destacan Matisse, Picasso,
Duchamps, Man Ray, Max Ernst.
En 1972 fue declarado paraje pintoresco por el Ministerio de Cultura y años mas tarde la Generalitat
de Catalunya le otorgó la denominación de Conjunto Histórico de Cadaqués siendo declarado bien
cultural de interés nacional 1995, circunstancia que exige un ordenamiento específico de protección.
En esta línea se realiza en el 2002 un Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric de
Cadaqués y posteriormente en febrero del 2005 se inicia la redacción del Pla Especial Urbanístic del
Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció.
En la redacción del Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués que dirigen los arquitectos Antoni
Vilanova y Susanna Moya, el LMVC fue contratado por los propios arquitectos directores, para
desempeñar una función de soporte y aportación tecnológica cara a la mejora del proceso de
identificación, registro de edificios, toma de datos métricos, y elaboración de información
documental a partir de herramientas de tecnologías de información y de dispositivos de alta
precisión como el escáner láser terrestre.
3. APORTACIÓN TECNOLÓGICA
La aportación tecnológica se ha orientado en dos sentidos: a) uno es la formulación de las bases de
trabajo en SIG para facilitar, mas adelante, la elaboración de un Sistema de Consulta y Visualización
del Catálogo, el otro, que es el mas sustancial, b) es la elaboración de la información general
mediante levantamiento en 3D del conjunto morfológico del casco urbano.
a) La implementación de Sistemas de Información Geográfico encaminados a la gestión de
inventarios y catalogación de bienes históricos (arqueológicos) está renovando procedimientos,
métodos y técnicas tradicionales. La funcionalidad de los SIG como bases de datos con elementos
georreferenciados que pueden ser visualizados y analizados de forma multivariada e interactiva,
permite descomponer el espacio urbano en capas de estudio sobre los edificios (a partir de una base
catastral adecuada) con el fin de referenciar aquellos edificios patrimoniales algunos de gran valor
histórico, reseñar las características históricas (fichas de protección), entre otros aspectos de
situación urbanística importantes en una perspectiva de futuro. Las principales aportaciones pueden
resumirse en:
1. Se facilita el proceso de captura y entrada de información relativa a la ubicación y entorno del
conjunto histórico gracias a la utilización de cartografía digital (catastral) mediante sistemas de
consultas que permiten cruzar información y generar capas temáticas sobre la antigüedad de los
edificios.
2. La georreferenciación de bases históricas y la superposición con la cartografía actual aporta un
nuevo orden y racionalidad a la configuración histórica del núcleo histórico, la detección y corrección
de errores de interpretación y a su vez un incremento de la precisión.

Fig. 1: Base histórica georeferenciada con la zona de actuación superpuesta.

3. La identificación y definición geométrica de las entidades “edificio histórico” así como de sus
relaciones de proximidad, vecindad, frente de calle y demás relaciones topológicas.
4. La capacidad de consulta sobre estas entidades de referencia, atendiendo a criterios de carácter
espacial (de ubicación sobre una calle o proximidad a), o temático (antigüedad).
5. La facilidad de integración de información, en base a la capacidad de consulta a fuentes externas,
o también la presentación de resultados sobre imágenes más realistas y representativas del paisaje.
6. Adecuación a los sistemas de representación cartográfica (composición y diseño de mapas)
7. Mejora en los sistemas de análisis (generación de cartografía temática, analítica por combinación
de diversas variables mediante álgebra de mapas).
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En suma, la creación de una base digital compatible en SIG, en formato ArcGis dónde referenciar y
describir las características arquitectónicas singulares de algunos de los edificios emblemáticos o
históricos artísticos, ha sido un primer paso, cara a generar un catálogo de protección del patrimonio
urbano del municipio que ha de permitir la elaboración de un Sistema de Consulta y Visualización del
Catálogo. Sistema a través del cual se puede consultar la información de grado de catalogación o
normas urbanísticas asociadas, en un sistema de acceso y consulta interactiva, en tanto que éste es
un instrumento fundamental que facilita en gran medida el correcto desarrollo urbanístico del
municipio.
b) El levantamiento en 3D del conjunto morfológico del casco urbano de Cadaqués, utilizando un
dispositivo de alta precisión como el escáner láser terrestre, constituye una importante aportación
tecnológica en la medida que se genera un modelo de alta resolución de un extenso conjunto
histórico, en formato tridimensional de alta calidad con una geométrica precisa, capaz incluso de
ofrecer una visualización clara del trazado de calles, pavimentos, pendiente y características de los
edificios.
El estudio e investigación que ha realizado el Laboratori de Modelizació Virtual de la Ciutat (LMVC)7
del Centre de Política de Sòl i Valoracions, de la Escola d’Arquitectura de Barcelona ETSAB de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), aporta las tecnologías más avanzada para este
propósito, y una amplia experiencia en la generación de modelos de entornos virtuales, que
proporcionan hallazgos significativos en este campo:
1. El estudio y el conocimiento de la técnica de base del dispositivo, ha permitido desarrollar una
metodología y un protocolo de trabajo eficaz del proceso de captura de información.
2. El aprendizaje y conocimiento de programas específicos de gestión de grandes volúmenes de
información han permitido una mejora sustancial en el tratamiento de la nube de puntos en cuanto a
la unión y organización métrica corregida.
3. También en el proceso de filtrado y optimización de los diferentes escáneres en una nube de
puntos, como modelo resultante que permite visualizar el edificio en forma tridimensional, en
verdadera magnitud y en colores reales ajustados a los materiales del edificio dónde incluso se
puede apreciar el despiece.
4. La creación de escenarios atractivos que se adapten a lo que precisa ver el profesional, adaptado
a visores interactivos, que pueden producir de forma simple imágenes digitales a escala
correspondientes a planos o pseudo orto fotos representadas.
4. METODOLOGÍA
Se utilizó un escáner láser RIEGL Z420i combinado con una cámara reflex digital calibrada Nikon
D100 para el levantamiento. Este escáner láser tiene una precisión de 4mm promedio @ 50m8 y su
rango de acción es de 2m a 250m. Su campo visual de 80º x 360º lo hace un equipo ideal para la
escala planteada.
Debido al tipo de edificaciones se estableció la escala 1:125, para hacer lo mejor posible el manejo
de la información obtenida. La resolución del modelo de nube de puntos quedó en 10cm para el
modelo general, 5cm para las áreas que exigían mayor detalle. Esta resolución se estableció
considerando los siguientes puntos con el fin de asegurar una toma de datos apropiada y de alta
calidad:
Densidad de puntos y Oclusiones
La adquisición de una alta densidad de puntos aleatoria puede describir de manera correcta un
elemento arquitectónico. Aunque es debatible los rangos que diferencian la escala urbana, la
arquitectónica y la escultórica, este proyecto considera que la escala arquitectónica ocupa el rango
de 15cm a 50m. Por esta razón el modelo general presenta una resolución de 5x5cm, resolución
mínima para detectar un detalle de 15cm con un 68% de fiabilidad según la fórmula Q = 1 - (m/ë)
9
.
Las oclusiones se redujeron planificando previamente las posiciones del escáner láser. El proyecto se
dividió en 3 partes; algunas de las cuales a su vez fueron divididas para manejar con mayor eficacia
los datos obtenidos.
Comenzamos con el levantamiento del centro histórico de Cadaqués con un total de 141 posiciones
generales en 4 jornadas. En segundo lugar el levantamiento general de las dos zonas restantes con
197 posiciones en 4 jornadas, que junto a les 6 posiciones generales de detalle permitieron obtener
el modelo general de todo Cadaqués. En tercer lugar el levantamiento detallado de la zona oeste con
38 posiciones en 2 jornadas. I para finalizar la zona este con 88 posiciones en 3 jornadas. Fueron,
en total, 470 posiciones en 13 jornadas de trabajo de campo.
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Fig. 2: Situación de los scans en el entorno de Cadaqués.

Sistema para el Registro
Conocer la forma de registro en la etapa del post proceso para los barridos planificados disminuye
de forma significativa el tiempo de captura en campo. Contar con el registro a través de programas
de ingeniería inversa reduce la colocación de puntos de control; esto reduce el tiempo que se utiliza
en colocarlos y recuperarlos, y el tiempo de barrido por cada posición.
5. POST PROCESO
El post proceso fue realizado por dos personas en un periodo de tres meses, esto representa una
gran eficiencia en el proceso de gestión de los datos y una de la mayores ventajas cuando se
compara contra cualquier sistema de topografía tradicional.
Limpieza
Manual: al tener la información en 3D es relativamente sencillo eliminar aquellos objetos no
deseados en el modelo. Los programas de los escáneres de tiempo de vuelo han mejorado de forma
considerable este proceso.
La manera de seleccionar o deseleccionar puntos de la nube de puntos es bastante amigable.
Personas, andamios, automóviles… la lista de objetos a eliminar de cada escena puede variar de un
proyecto a otro y sería absurdo esperar a que esto sea un proceso enteramente automático.
La función que sí es automática es la eliminación de ruido del escáner, que se logra mediante el
algoritmo que permite eliminar aquellos puntos según una distancia mínima y determinado número
de puntos.
Registro
Anteriormente se realizaba este proceso mediante puntos de control, pero esto causaba grandes
pérdidas de tiempo en el trabajo de campo. En este caso se realizaron todos los barridos a través de
programas de ingeniera inversa: Rapiform (Inus Technology), Geomagic Studio o Polyworks
(Innovmetric). Estos programas permiten obtener los valores de rotación y traslación del escáner de
una manera eficiente y de manera precisa. Este registro no requiere de puntos de control, y utiliza
las diferencias en la geometría del barrido para el registro. Este registro permite reducir de manera
significativa los tiempos de captura de datos en campo.

Fig. 3: Unión de dos barridos a partir de ingeniería inversa con el programa polyworks (Innovmetric).

Por lo general todos los escáneres que utilizan puntos de control requieren de tres barridos por
posición; uno general que se utiliza para reconocer los puntos de control, un barrido a máxima
resolución de cada punto de control, y el barrido de la resolución elegida para capturar los detalles.
Al eliminar los puntos de control es posible eliminar los primeros dos barridos y maximizar el tiempo
para la toma de datos. Este sistema permite integrar barridos de otros escáneres láser a un mismo
proyecto.
Optimización
Una vez se tienen todos los barridos en un mismo sistema de coordenadas, se procede a la unión de
los barridos. Es en este paso donde se aplica la resolución del modelo elegido, en este caso 10cm
para el modelo general y 5cm para las áreas que requerían mayor detalle. El algoritmo basado en
octree permite determinar la distancia mínima entre los puntos de la nube de puntos y eliminar las
duplicidades de puntos a causa de las distintas posiciones del escáner láser.
La estructura de la información mantuvo la estructura de la toma de datos, el proyecto se dividió en
3 partes, una el centro histórico entorno a la iglesia y las otras los dos lados de la zona de
protección.
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6. RESULTADOS
Una de las mayores deficiencias en los levantamientos con láser escáner es la extracción rápida y
ágil de información 2D y 3D del modelo. La mayoría de los visualizadores de nubes de puntos son
versiones acotadas de programas propios de los escáneres láser (RiscanPro, Cyclone, Rapidform,
etc). Se necesita de usuarios experimentados para extraer esta información. Existen otros
visualizadores que se ejecutan dentro de programas CAD (Pointcloud, Cloudworx) pero se necesitan
ordenadores potentes para mover de una manera eficiente una gran cantidad de puntos.
La extracción de información 2D y 3D de este modelo se realizo con un pequeño visualizador
llamado Pointools10. Este programa puede manipular de forma eficiente modelos 3D de hasta 120M
de puntos en tiempo real. Una de sus principales ventajas es la fácil extracción de imágenes con una
resolución determinada del modelo 3D. Es posible realizar cualquier vista o sección que se necesite y
generar un archivo de imagen.

Fig. 4: Interpretación, nube de puntos e imágenes de la calle Silví Rahola en Cadaqués.

Como el objetivo del proyecto era sacar el alzado en formato CAD de las fachadas del centro
histórico de Cadaqués y su zona de protección a partir de la fotografias ortogonalizadas de estas
mismas, Pointools permitió realizar la tarea con bastante rapidez. La información 2D salía del
programa como una imagen a escala 1:100 y posteriormente con programas de imagen digital se
obtuvo la escala requerida 1:125. Gracias a la aplicación de esta nueva tecnología fue posible la
adquisición de los datos de todos los edificios en un periodo de tres meses, la metodología adoptada
se centra en la explotación de la densidad de puntos generada por el instrumento para entregar
como resultado un modelo hecho a base de millones de medidas. Este levantamiento conserva en
memoria digital este legado y permitirá entregar las herramientas de información necesarias para su
futura restauración o inclusive la reconstrucción del Patrimonio.
1 En Catalunya el Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio en el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Urbanismo, describe el objetivo y funciones de estos planes.
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/ciutat/urbanisme/general.jsp
2 procedentes del campo de la arqueología, arquitectura, arte, historia del arte, museos, procesado de imagen,
fotografía, fotogrametría/ remote sensing, planeamiento, ciencias sociales…
3 Un foro de debate que reune distintas organizaciones internacionales es el International Committee for
Architectural Photogrammetry, CIPA Heritage and Documentation que integra diferentes asociaciones y
organismos internacionales con especial fuerza en el campo de la fotogrametría y remote sensing:
http://cipa.icomos.org/index.php
4 CIPA 2005, XX INternational Symposium Torino. International Cooperation to Save the World´s Cultural
Heritage Torino, Italy, 26 September 1 October 2005. http://www.cipatorino2005.org/
5 M. Boriani, A. Cazzani, M. Giambruno (2005) The Naviglio of Martesana: A GIS To Manage A Protected Area.
DPA, Politecnico di Milano. CIPA 2005 XX International Symposium, 26 September – 01 October, 2005, Torino,
Italy.
6 P. Ardissone, F. Rinaudo (2005) A GIS For The Management of Historical And Archaeological Data.Politecnico di
Torino – Dipartimento Ambiente, Territorio e Geotecnologie. CIPA 2005 XX International Symposium, 26
September – 01 October, 2005, Torino, Italy.
7 Como plataforma tecnológica impulsada en el 2000 por los departamentos universitarios de Construcciones
Arquitectónicas I, y Expresión Grafica Arquitectónica I de la UPC, con el objeto de activar la investigación en el
campo de nuevas tecnologías en la visualización de la ciudad.
8 Technical Data for LMS-Z420i. www.riegl.com
9 Mills J., Barber D., 2003. An Addendum to the Metric Survey Specifications for English Heritage – The
Collection and Archiving of Point Cloud Data obtained by Terrestrial Laser Scanning or other methods. Newcastle,
U.K.
10 High Performance Point Cloud Software.
www.pointools.com
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ESCÀNER LÁSER TERRESTRE: RIEGL z420i

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Longitud màxima:

700m

Capacitat d’escanejar:

80º x 360º

Càmera de fotografiar:

NIKON D100. 6M

Resolució màxima:

0.004º [6mm]
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Eixos i referències de lectura i presa de dades de l’escàner
X,Y,Z + RF + R,G,B
Definició de colors
Definició de materials i textures
Disposició volumètrica de tots els elements perfectament referenciats
Enllaç i connectivitat entre totes les lectures d’escàner realitzades
Mesurament directe en tres dimensions i magnituds reals sobre la maqueta 3D
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Plànol amb les posicions per dies realitzades amb l’escàner làser
(Cada color representa un dia determinat)
Quadre explicatiu del sistema de captura de dades
CAPTURA DE DADES [Escàner Làser 3D]
PLANIFICACIÓ
Posició Escàner Làser i Temps

CAPTURA
DETALLADA
Definició de Resolució

FOTOGRAFIA
Definició de Resolució

POST PROCÉS

NÚVOL DE PUNTS
FOTOREALÌSTICA
GEOREFERENCIADA

Neteja de Núvols de Punts
REGISTRE
Optimizació

Detall de l’operatiu de presa de dades
15 dies de treball exclusiu
530 posicions realitzades
±2.5 milions de punts per escaneig
1325 milions de punts en total
2,5 cm de resolució en la definició de la presa de dades

Pàgina 9

Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. Annex I

SISTEMES DE TRANSPORT DE L’ESCÀNER LÀSER

Escànner làser fixat damunt un carretó
especial amb pneumàtics de cautxú

Escànner làser collocat damunt un vehicle

Escànner làser fixat sobre el trípode

Pàgina 10

Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. Annex I

RiSCAN PRO

1.

2.
Ç

1. 360º x 80º
INTESITATS

2. 360º x 74º
COLOR
[NIKON D100 Reflex
Digital]
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Núvol de punts.
Totalitat carrer de Silvi Rahola i façana de Sa Plaça
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Polyworks
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Façanes del
carrer de Silvi
Rahola
Elaborades a
partir de les
dades aportades
per l’escàner
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Exemple d’un alçat de façana del carrer de Silvi Rahola
El gràfic superior mostra la superposició de la imatge plana (2D) obtinguda a
partir de l’escàner làser i l’inici de l’elaboració de l’alçat de la façana en CAD sobre
el núvol de punts.
El gràfic inferior mostra el resultat final de la façana treballada en CAD i amb arxiu
dwg.
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ANNEX II.
ESTUDI D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA
FITXA EOV
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ESTUDI D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PER PROJECTES A DESENVOLUPAR EN EL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ

OBJECTE
Aquest Estudi d’Ordenació Volumètrica i la corresponent fitxa EOV, segons els articles 15 i 17 de la
Normativa reguladora del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn
de protecció és preceptiu en el tràmit de la sollicitud de llicència en tot l’àmbit del Pla.

DOCUMENTACIÓ DE L’ESTUDI D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA
1. FACTORS DE LOCALITZACIÓ
1.1 Plànols d’emplaçament i situació per localitzar el projecte
Posició de l’immoble o solar en la trama de Cadaqués perquè serveixi per exposar una reflexió
paisatgística.
1.2 Justificació de l’adequació al PEU del Conjunt Històric de Cadaqués
Compliment de la normativa aplicable.
1.3 Anàlisi de l’entorn (teixit urbà)
Estudiar especialment si es tracta d’un carrer, carreró o plaça amb predomini de parcella estreta o
ample, d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars; de convivència, o no, entre tipologies diverses, etc...
2. FACTORS D’ANÀLISI
2.1 Anàlisi de la homogeneïtat del front edificatori
2.1.1

Estudiar si apareix un front homogeni, o no, de façanes format per la repetició dels
mecanismes de composició en els elements que l’integren.

2.1.2

Estudiar la geometria d’elements referenciadors que composen el front i que pot condicionar
l’aparició de ritmes i seqüències de façana (balcons, baranes, línies de cornises, ràfecs,...).

2.1.3

Examinar la presència d’elements externs al front que el cohesionen dins el teixit ( en funció
de la posició dins la trama urbana i de les infrastructures (secció de carrer, pavimentat,
enllumenat, etc...).

2.1.4

Estudiar els materials, les textures i els colors existents.

2.2 Anàlisi de la discontinuïtat de tipologies en la formació del front edificatori
2.2.1

Estudiar les tipologies derivades de les construccions realitzades en diverses èpoques i que
determinen la discontinuïtat en la formació del teixit en cada front de carrer.

2.1.5

Estudiar les addicions o alteracions que s’han produït en un immoble concret (remuntes,
alteracions de coberta, obertures de finestres, supressió de ràfecs,...) i que trenquen la
continuïtat en el front de carrer i condicionen la seva composició

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
3.1 Justificació compositiva en el projecte
3.1.1

En general s’incidirà en el criteri compositiu de predomini del massís enfront el buit.

3.1.2

Justificar el ritme, la proporció i la ubicació dels forats. Establiment de l’ordre en la
composició del forat en relació a la composició general de la façana.

3.1.3

Justificar una determinada proporció en la forma de les obertures (verticals, quadrades).

3.1.4

Justificar la presència o no de balcons en la composició de la façana.

3.1.5

Justificar la presència de porxos o discontinuïtats en les obertures dels baixos.
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3.2 Anàlisi i determinació de la línia de coronament del front edificatori
3.2.1

Predomini o no, d’un coronament unitari. Constituït per les petites variacions en alçada del
remat de cada immoble.

3.2.2

Predomini o no, de remats unitaris individualitzats en cada construcció, sense continuïtat en
la resta dels edificis que conformen el front edificat.

3.2.3

Predomini o no, de solucions constructives de coronament basades en el tractament específic
del remat de la coberta (ràfecs, canals, cornises amb teules, etc...).

3.3 Planeitat i línies dominants de composició en les façanes
3.3.1

Predomini o no, de balcons calats de dimensions ajustades al forat arquitectònic a què
serveixen.

3.3.2

Predomini o no, de balcons sortints de mida diferent, reduint el seu vol proporcionalment en
plantes superiors.

3.3.3

Ús escàs o no, de línies de composició horitzontals com serien impostes, ràfecs que
sobresurten del pla de façana, balcons cecs correguts, jardineres corregudes,...

3.4 Anàlisi de materials, textures i colors en les façanes
3.4.1

Predomini d’acabats continus en el conjunt del front (arrebossats, presència d’esgrafiats,...).

3.4.2

Predomini o no, d’acabats en material ceràmic, pedra o lloses de Cadaqués.

3.4.3

Existència d’uniformitat en la coloració del front dins una mateixa gamma cromàtica.

3.4.4

Explicitar els tipus de fusteries (materials, qualitats i colors) d’acord amb la normativa del Pla
especial.

3.5 Representació volumètrica de la intervenció (3D)
Reflectint les edificacions veïnes a cada banda de la intervenció, si es tracta de projectes d’adequació,
restauració parcial o total, rehabilitació o de nova edificació entre mitgeres.
3.6 Fotomuntatge de la intervenció proposada
Treball sobre una fotografia actual on s’incrusti la proposta d’intervenció de façana i poder veure la
solució adoptada en relació amb el front edificatori dins el teixit urbà.
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BUITS I PLENS DEL FRONT EXISTENT

No

LÍNIA DE CORONAMENT DEL FRONT

No

PLANEITAT I LÍNIES DOMINANTS DE COMPOSICIÓ

No

MATERIALS / TEXTURES / COLORS

No

B

Si

C

Si

D

Si

E

Si

PROPOSTA

PROPOSTA

Per a contestar al qüestionari, prèviament s’ha d’haver analitzat el conjunt del front en relació als criteris considerats com a trets configuradors del paisatge
A L’ENTORN
B BUITS I PLENS DEL FRONT EXISTENT
C LÍNIA DE CORONAMENT DEL FRONT
D PLANEITAT I LÍNIES DOMINANTS DE COMPOSICIÓ
E MATERIALS / TEXTURES / COLORS

Existència d’uniformitat en la coloració del front dins una mateixa gama cromàtica

Predomini d’acabats continus en el conjunt del front (arrebossats amb o sense
esgrafiats)
Predomini d’acabats en material ceràmic, pedra o lloses

PROPOSTA

Predomini de balcons calats de dimensions ajustades a les del forat arquitectònic a les
què serveixen
Ús escàs de línies de composició horitzontals com serien impostes, ràfecs que
sobresurten del pla de façana, balcons cecs correguts, jardineres corregudes,...

Predomini de solucions constructives de coronament basades en el remat de la
coberta (ràfecs, canals, cornises amb teules, cornises amb maó, etc,...)

Predomini d’un coronament unitari constituït per les petites variacions en alçada del
remat de cada immoble
Predomini de remats unitaris individualitzats en cada construcció

PROPOSTA

Predomini d’una determinada opció en la forma de les obertures (verticals, quadrades)

FITXA

EOV

ANÀLISI GRÀFIC DE LA PROPOSTA

ANÀLISI GRÀFIC DE LA PROPOSTA

ANÀLISI GRÀFIC DE LA PROPOSTA

ANÀLISI GRÀFIC DE LA PROPOSTA

ANÀLISI GRÀFIC DE LA PROPOSTA

ANÀLISI DEL PAISATGE I DE LA INTERVENCIÓ AMB L’ENTORN

PROPOSTA

Existència de ritme en la ubicació dels forats, predomini de l’ordre en la composició

Predomini del massís en les façanes enfront el buit (obertures)

Convivència de tipologies diverses sense predomini d’una sobre altres

Predomini de l’habitatge unifamiliar

Predomini de parcel·la estreta

No

L’ENTORN

Si

A

TRETS CONFIGURADORS DE PAISATGE DEL FRONT ON ES PRODUEIX LA INTERVENCIÓ
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CONSERVACIÓ D’ESTRUCTURA URBANA DINS EL PLA ESPECIAL DEL CONJUNT HISTÒRIC I ENTORN DE PROTECCIÓ
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