Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. Catàleg. Fitxes parcelles

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE
CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ
F. CATÀLEG
Fitxes de parcelles (FID)
Volum I. FID 56 fins a FID 418

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda del Pi, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S.XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.
2.

Façana a l’avinguda del Pi
Tercer pis

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció que mostra les línies de l’estil d’arquitectura imposat per Bombelli, amb
l’equilibri entre les finestres quadrades girades a 45º i els finestrals estilitzats en
vertical.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 3 nivells / 1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana presenta una gran porta de garatge a la planta baixa i una finestra de grans dimensions
a la planta primera; en el segon pis hi ha una filera d’obertures romboïdals.
Endarrerit respecte al pla de la façana el tercer nivell amb accès al terrat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo
Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense embarcament d’obertures
FUSTERIES: d’alumini; finestres i persianes de llibret lacades en verd / metàl·lica, porta garatge

Bo

COBERTA: 1 aigua amb teula àrab i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès tipològic i compositiu de la façana que li atorga el Nivell de Protecció 3; és necessària l’adequació
volumètrica d’acord amb el que determina el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la planta tercera
S’autoritza la substitució de les fusteries d’alumini per les de fusta
S’autoritza a realitzar un tractament de la paret mitgera

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

1. Façana al carrer de Bartumeus
2. Façana a l’avinguda del Pi
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 2 nivells + planta sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a l’avinguda del Pi està formada per 4 plantes sobre rasant: la planta baixa, dos nivells i
el sotacoberta. Aquest alçat presenta l’entrada a la caixa d’escales i unes finestres alineades, de
diferents formes i proporcions.
La façana al carrer del Doctor Bartumeus està formada per una planta baixa amb una porta
cotxera i dues finestres endarrerides respecte al pla de façana. Les obertures del primer i segon
pis es repeteixen idèntiques: una finestra balconera amb accès al balcó, una petita finestra de
proporcions quadrades i una finestra balconera sense balcó.
Com a coronament i abans del ràfec, una finestra rectangular i allargada il·lumina el sotacoberta.
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: d’alumini lacat en verd. La porta d’accés en fusta

Bo

COBERTA: inclinada amb un únic faldó rematat per teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar baixant en fibrociment vermell

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Protecció ambiental. Article 129)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució de les fusteries existents per les de fusta pintada

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Carrer del Doctor Bartumeus, 10

FID

58

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

58

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici que vol seguir els criteris formals del segon racionalisme, façanes planes,
finestres enrasades en el mateix pla, absència de balcons, etc.., però amb l’aparició
del quart nivell que trenca la coberta unitària i apareix com un cos afegit, es produeix
la desvirtuació de tota la construcció.

CANTONADA
AÏLLADA

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 3 nivells / 4

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer del Dr. Bartomeus es composa, en planta baixa, de dues portes de garatge.
En el següent nivell apareixen dues obertures: una finestra balconera que pertany al primer
apartament i una altra finestra corresponent al segon.
En la planta segona trobem una finestra d'amples dimensions, que podria ser una transformació
de la galeria originària, i una terrassa endarrerida respecte al pla de façana. Coronant l’alçat el
tercer nivell, apareix com un afegit i té accés al terrat.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles

Regular

FUSTERIES: fusta color natural i pintada en verd i blanc

Regular

COBERTA: Inclinada a 1vessant de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant pintats en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 129
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del quart nivell (volum disconforme a nivell de PGOU) i es
permet formar la coberta a dues aigües, amb faldons que entreguin en façana a
partir dels ràfecs

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al carrer del Dr. Bartumeus
2. Detalls obertures

FID

59

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v. 2007)

FID

59

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació recent que apareix amb la voluntat de composar sota un llenguatge
integrador. Façana totalment vista amb pedra de Cadaqués i formació d’un arc de
maó.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 1 nivell / 3

TIPUS COBERTA:
Dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció presenta una distribució ordenada amb obertures que equilibren la relació plensbuits.
L’entrada en planta baixa, molt àmplia i culminant amb un arc amb maons, apareix aixecada
respecte al nivell del carrer. A continuació trobem dues finestres més de diferent mida, que
presenten respectivament un arc rebaixat i una llinda de maons.
En el tercer nivell es mostren tres finestres d’ iguals dimensions, formades sempre amb arcs de
descàrrega vistos. Remata la façana el ràfec de la coberta, típic de les cases de Cadaqués.

Bo

Acabats.
Pissarra vista

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arc de maó llindar en pedra de Cadaqués

Bo

FUSTERIES: de fusta, la porta envernissada en color natural i les finestres i porticons pintats en
blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: no present en façana

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Protecció Ambiental. Article 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 14
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer del Dr. Bartomeus
Balcó
Detalls obertures
Detall desguàs coberta

4

FID

60

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

60

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Interessant exemple d’habitatge tradicional de principis del segle XX amb la voluntat
d’utilitzar elements decoratius propis de l’estètica modernista com la ceràmica
tradicional que es pot contemplar en diversos llocs de la façana o les reixes de forja
treballades, alternant amb la simplicitat de les baranes de barrots, també de forja.
N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 2 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca amb tres nivells, la relació buits-plens resulta equilibrada i les obertures
distribuïdes ordenadament; la tipologia és la típica de les cases menestrals.
En planta baixa trobem la porta d’entrada a la casa i una finestra important amb porticons. En línia
amb aquestes obertures trobem en el següent nivell un balcó amb voladiu i una petita finestra,
tots dos amb barana metàl·lica.
En la planta segona apareix una finestra.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc amb sòcol de pissarra
EMMARCAMENTS OBERTURES: ceràmica i pissarra

Regular

FUSTERIES: fusta pintat en blanc

Regular

COBERTA: inclinada amb aigües de teula àrab. Ràfec de diferents capes

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Ràfec important a base de tres nivells de maó, un d’ells disposat a 45º
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Protecció Ambiental. Article 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element) enderroc de sòcol
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el quart nivell (volum
disconforme a nivell de PGOU) tot i no aparèixer en façana
El sòcol, revestit de pedra, s’haurà d’encalcinar

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 16
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Carrer del Doctor Bartumeus, 16

FID

61

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

61

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model d’habitatge menestral molt senzill, possiblement de pescadors. Establert en la
segona meitat del segle XIX.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Casa menestral que presenta en planta baixa una gran porta d’entrada amb doble funció: accés a
l’habitatge i a l’espai de magatzem taller on es guardaven els estris de la pesca.
Al primer pis hi ha només un balcó amb barana metàl·lica decorada amb motius geomètrics.

Dolent

Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles en façana

Dolent

FUSTERIES: fusta pintat en verd

Dolent

COBERTA: inclinada amb vessants de teula àrab

Dolent

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant pintat en blanc

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En funció de les patologies i de l’estat de l’edifici es podrà enderrocar, però sempre de forma justificada. La
hipotètica construcció resultant mantindrà l’esperit compositiu, respectant la formació d’un balcó que incorpori la
barana de forja actual.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Art. 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

En funció de les patologies i de l’estat de l’edifici es podrà enderrocar, però
sempre de forma justificada. La hipotètica construcció resultant mantindrà l’esperit
compositiu, respectant la formació d’un balcó que incorpori la barana de forja
actual.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 18
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge bifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Carrer del Doctor Bartumeus, 20

FID
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FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

62

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades / cadastrals
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca amb tres plantes; la relació entre plens i buits resulta equilibrada; tot i que les
obertures no es mostren alineades, estan ben distribuïdes.
En planta baixa trobem les dues entrades: la porta que condueix a la caixa d’escales i per tant als
pisos superiors en l’extrem esquerre i la porta de garatge. Entre aquestes dues hi ha una finestra
rectangular de dimensions tradicionals.
En la segona planta trobem, englobant dues obertures, un balcó corregut en voladiu amb barana
metàl·lica i una finestra a la dreta. Tanca l’alçat el tercer nivell, amb dues finestres diferents per
forma i dimensions, i un balcó amb una única obertura amb barana metàl·lica.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta, finestres, persiana de corda, porticons i portes, pintat en verd

Regular

COBERTA: Inclinada a dues vessants

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat en
blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Art. 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 20
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.

Façana al carrer del Doctor Bartumeus

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a quatre vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El mur de tancament del solar no facilita una descripció detallada de les façanes. L’única obertura
visible és regular i presenta un escopidor sobresortint del pla de façana, decorat amb peces
ceràmiques.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible en façana

Regular

FUSTERIES:

Regular

fusta pintada en blanc

COBERTA: inclinada amb aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada interior i baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 22
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1926/48/58)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Pelai Martínez, arq.

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ: Can Salleras

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus
2. Detalls façana

FID

64-65

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

64-65

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Important edificació que juntament amb la torre de Can Costa, marca el perfil
arquitectònic i es reconeix en la identitat de la platja de Llané. Es tracta d’una
edificació unifamiliar amb jardí realitzada sota els cànons noucentistes, molt notables
en les poblacions que acollien la burgesia barcelonina als estius del primer quart del
segle XX. Profusió d’elements vinculats a la mediterraneitat: balustres, finestres en
arc, elements ceràmics, detalls ornamentals d’inspiració vegetal, treball acurat en la
formació dels ràfecs, etc...

CANTONADA
● AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

N. PLANTES (observades / cadastral
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada. Faldons a diversos plans

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes amb obertures ben situades que segueixen eixos de composició regulars inscrita en el
noucentisme acadèmic. De vegades la pròpia composició determina els eixos de simetria, on
s’alternen els buits i els plens de manera equilibrada.
S’aprecia un joc de volums gràcies a la presència de la terrassa del primer nivell.
La gran part de les obertures es mostren culminant amb arc rebaixat i arquitrau.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons de llibret, pintats en color verd. Hi ha
finestrals de planta baixa en fusteria d’alumini formant quarterons

Regular

COBERTA: inclinada amb diverses vessants, rematada per teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat de blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
d

Protecció del jardí noucentista. La propietat tindrà cura del seu manteniment i preservació.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el verd Cadaqués
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza la substitució de fusteries d’alumini o altre material que no sigui la fusta.
S’autoritza la substitució de baixants de fibrociment
REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda del Pi, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. façana a l’avinguda del Pi

FID

70

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa / Solar

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana és molt senzilla i està formada per una porta d’entrada al jardí des del qual s’accedeix a
la casa, més un mur amb tres obertures de diverses mides no alineades entre elles.
S’aprecia un predomini dels volums plens sobre els buits.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures

Bo

FUSTERIES: de fusta; porta i finestres pintades en verd

Bo

COBERTA: Inclinada a 1 aigua

Bo

DESGUÀS COBERTA: no present en façana (canal ceràmic i baixant al pati-jardí)

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Art. 129)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent (el PGOU determina PB)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta en la façana a l’avinguda del Pi

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació en el tractament de la façana a l’avinguda del Pi per
acomodar-se, establint un millor diàleg amb la construcció annexa

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

72

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 21
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa racionalista
(primer racionalisme)
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor
Bartumeus, costat NO

4. Entrada principal, al carrer del
Doctor Bartumeus

2. Façana de cantonada,
costat NE

3. Façana al front marítim,
costat SE

5. Planta baixa de la façana de cantonada

4. Imatge d’una
postal de 1920

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

72

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, transformat en època més recent. De
l’antiga construcció es conserven alguns elements compositius, però l’aspecte al
menys de la façana del front marítim va ser canviat notablement, com es pot
comprovar confrontant amb una imatge del 1920 i, respecte a la construcció originaria,
també va canviar la volumetria general per l’afegiment d’un nivell.
N. PLANTES (observades / cadastrals
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells
/
3
Mixta: de 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en el front NO, on la façana, de planta baixa i 2 nivells, té aspecte pla, per
absència de balcons, i composició ordenada per un esquema d’eixos de correspondència vertical
i horitzontal. Les obertures dels nivells superiors, 4 finestres iguals, estan distribuïdes en 2
columnes, mentre en planta baixa trobem la porta d’entrada i una finestra, que probablement
deuen les seves posicions al manteniment de les obertures originaries. En la façana de
cantonada hi ha una entrada secundaria en la p.b., que en aquest front és troba a un nivell inferior
que en el front NO per la diferència de cota del terreny. En aquest costat és veuen clarament
totes les plantes de l’edifici i el tall del vessant SE de coberta per la creació de la terrassa amb
vista al mar. La façana al front marítim conserva les proporcions originaries si no es té en conta el
tercer nivell, poc visible per l’endarreriment de la paret respecte al pla de faç. Però la seva
composició va ser completament transformada per el canvi radical en la distribució de les
obertures, que en origen eren aquelles típiques dels habitatges tradicionals senzills, amb una
porta en planta baixa i un petit balcó per planta col·locats tots en eix en una única fila lateral,
excepte una finestra a la primera planta Ara hi ha un ampla porta en planta baixa que dona a un
espai probablement destinat magatzem, dues portes unides per una sola balconada molt sortint
apuntalada amb 4 elements metàl·lics i un balcó més petit en el centre del segon nivell amb els
mateixos elements de suport. Aquest front és tancat per la barana de la terrassa del tercer nivell.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en totes les façanes. Baranes metàl·liques dels balcons pintades negre

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs, amb terrassa cap al front marítim.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants inserits en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La façana al carrer del Doctor Bartumeus és una expressió de la senzillesa influïda pel primer racionalisme
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
L’única modificació autoritzada és l’eliminació de la 3ra planta (nivell 4) i la
col·locació d’una coberta de 2 aigües a una cota inferior de nivell
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim).

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 72, emmarcada en
vermell i ampliada a sota

FID

72

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 23
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus,
costat NO

2. Façana al front marítim, costat SE

3. Portal d’entrada en el front NO

4. Imatge procedent d’una postal del 1920

FID

73

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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FID

73

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma rectangular amb habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX,
transformat en època més recent. De l’antiga construcció es conserva la volumetria i
alguns elements compositius, però les obertures, al menys aquelles de la façana al
front marítim, han segut modificades en forma o dimensió.
N. PLANTES (observades / cadastrals
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells /
3
Inclinada, a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en el front NO, on la façana, de planta baixa i 2 nivells, té aspecte pla, per
absència de balcons, i composició ordenada per un esquema d’eixos de correspondència vertical
i horitzontal. Les obertures estan distribuïdes en dues columnes: en p.b. trobem dos ingressos, un
portal amb arc de mig punt, emmarcat per grossos elements de pedra tallada i constituint
l’entrada als habitatges col·locats en els plantes superiors, i una ampla porta rectangular que
dona a l’espai interior de la planta baixa, actualment destinat a garatge, antigament a espai per
les activitats productives. Les finestres del 2n nivell tenen proporcions horitzontals a diferencia
d’aquelles de la planta inferior que conserven la forma originaria. La façana al front marítim
conserva les proporcions originaries però la seva composició va ser completament transformada
per la unió de les obertures, que en origen eren dues per planta, en una única porta balconera
molt ampla i també de les llosanes dels balcons corresponents. La paret de façana del 2n nivell,
que un temps era en correspondència del carener de l’únic vessant de coberta, va ser avançada
però no fins a ser alineada amb la façana del front marítim, deixant una terrassa amb vista al mar.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc, en estat de conservació dolent en la façana al front marítim.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: emmarcaments de peces de pedra tallada vista del portal
principal i de la finestreta rectangular al seu costat en el front NO.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd (menys una d’alumini en blanc) en el front NO i en blanc en
el front SE (en l’últim pis les portes corredisses també són d’alumini).

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs, amb terrassa cap al front marítim.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2a)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
S’autoritza la modificació d’obertures per a restituir la seva proporció vertical en obertures,
com en la/es balconera/es i el dimensionat de les llosanes dels balcons (P1: vol màxim de
60 cm; gruix de 12 cm i separació a veïns 60 cm / P2: lloses de balcons exemptes, llargada
màx 2 m, separació mín 30 cm, vol màx 50 cm, cantell de 12 cm i separació a veïns 60 cm)
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

S’autoritza l’eliminació de la 3a planta (4rt nivell), volum disconforme d’acord amb el PE i el
PGOU, i la col·locació d’una coberta a 2 aigües a una cota inferior
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim).

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 73, emmarcatda en
vermell i ampliada a sota.

FID

73

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

74

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 25
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa racionalista
(primer racionalisme)
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer
Bartumeus, costat NO

del

Doctor

1. Façana al front marítim, costat SE

4. Imatge procedent d’una postal del 1920

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

74

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, transformat en l’època del primer
racionalisme (anys 1920-30). De l’antiga construcció es conserva la composició de
base, encara que les obertures foren modificades en forma o dimensió i s’hagi
augmentat la cota per crear un nivell més amb sortida a una terrassa mirant al mar.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. quadrada

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en el front NO, on la façana, de planta baixa i pis, té composició ordenada a partir
d’un esquema d’eixos de correspondència vertical i horitzontal: en l’eix central es col·loca la porta
d’entrada, protegida per un petit ràfec de teules àrabs, i un finestral vertical. En els dos panys
laterals es col·loquen les finestres, amb predomini de la dimensió horitzontal, pròpia del període
racionalista. La façana al front marítim és caracteritzada per la perfecta simetria en la distribució
de les obertures de la planta baixa i de la primera planta respecte a l’eix central, determinat per la
porta d’entrada de l’edifici, que manté la mateixa col·locació i dimensió que tenia en la construcció
originaria. Les quatre finestres laterals en canvi van ser transformades, com s’ha esmentat,
adquirint un lleuger predomini de la dimensió horitzontal. La creació d’un segon nivell amb
terrassa-terrat queda perfectament integrat en la composició general de l’edifici i és una mostra
dels criteris compositius i d’espais derivats del racionalisme.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc, en estat de conservació dolent en la façana al front marítim.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs, amb terrassa cap al front marítim i ràfecs de doble
gruixos de maons posats de pla i d’espiga.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2a)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
S’autoritza només la restauració de les obertures existents
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Per les característiques compositives d’aquest habitatge, emmarcades en el primer
racionalisme, es permet el manteniment de la terrassa-terrat i del tractament del cos
superior, amb la distribució simètrica de les obertures
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particular per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 74, emmarcada en
vermell i ampliada a sota.

FID

74

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

75

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 27
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa racionalista
(primer racionalisme)
AUTOR

Segles XIX-XX
Habitatge

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus, costat NO

3. Detall escala p.b. front SE

2. Façana al front marítim, costat SE

4. Imatge obtinguda a partir d’una postal del 1920

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

75

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximadam. quadrada

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, transformat en els anys 1920-30 sota
l’estil racionalista. De l’antiga construcció es conserva la composició de base, encara
que les obertures han estat modificades, en forma o dimensió, i s’hagi trencat el
vessant de coberta per crear un nivell més amb sortida a una terrassa mirant al mar.
N. PLANTES (observades / cadastrals
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 2 nivells
/
3
Inclinada, d’una vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en el front NO, on té la façana principal, de planta baixa i 2 nivells. Té composició
simètrica respecte a l’eix central, on es col·loca la porta d’entrada, protegida per un petit ràfec de
teules àrabs. Les altres obertures són finestres amb predomini de la dimensió horitzontal,
característica adquirida en l’època del primer racionalisme. Aquestes finestres, dues per planta,
estan col·locades en dues columnes laterals, perfectament simètriques respecte a l’eix central. La
façana al front marítim és caracteritzada per la presència d’una escala exterior adossada a la
paret en el sentit longitudinal. Aquesta escala puja fins a la porta col·locada en el centre de la
planta baixa, realçada respecte a la cota del terreny. Es tracta d’elements derivats de la
construcció originaria, de la qual també es manté la finestra dreta del primer nivell. Tot així
l’aspecte de la façana va ser canviat amb la perllongació del mur de suport de l’escala fins a
l’extrem dret de la paret i la creació d’un petit porxo davant l’entrada, format per una coberta plana
de fusta i plantes enredaderes, suportada per 3 pilars aixecats damunt de l’ampit de l’escala. El
canvi de domini de la dimensió vertical de les obertures respecte l’horitzontal, també va contribuir
a modificar l’aspecte general, així com la creació d’un segon nivell amb terrassa. Per aquest motiu
s’eliminà la meitat del vessant de coberta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent cap al front marítim.

regular

DESGUÀS COBERTA: només visible un baixant en fibrociment pintat en blanc en el front SE.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
L’única modificació autoritzada en la composició de la coberta és l’eliminació de la
2na planta i de la terrassa i l’avançament del vessant fins al pla de façana, amb la
finalitat de restituir-li la forma originaria.
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 75, emmarcada en
vermell i ampliada a sota.

FID

75

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

76

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 29
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Segle XX (1921)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Hotel
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

DENOMINACIÓ: Can Salisachs

5. Xemeneia

1. Façana al c. Dr. Bartumeus, costat NO

3. Façana de cantonada, costat SO

6. Detall del portal de la
façana NO

2. Façana al front marítim, costat SE

4. Façana de cantonada en una
foto de principi del segle XX
(Imatges
i
records,
Viena
Columna, Barcelona 1999)

7. Finestra de la primera
planta de la façana SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

76

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa burgesa d’estil noucentista construïda a partir d’un petit habitatge de planta
baixa i pis del segle precedent. L’edifici actual té tres plantes més golfes i façanes de
composició regulada per eixos de distribució horitzontals i verticals. Les proporcions, el
llenguatge formal, el tractament dels acabats i la intencionalitat decorativa dels
materials i dels colors donen a l’habitatge un caràcter fortament senyorial.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + golfes / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada (a l’holandesa, vessants difer.)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer del Dr. Bartumeus, de composició simètrica. En el centre de la planta
baixa hi ha el portal de l’entrada principal, amb tres amples graons de forma concèntrica; Als seus
costats dues grans finestres idèntiques emmarcades per rajoles esmaltades ocre com la porta. A
la primera planta hi ha una fila de finestres iguals en eix amb les obertures inferiors. A l’últim nivell
trobem les golfes amb característiques finestres de petita dimensió amb arc de mig punt, una en
el centre i una parella per cada costat, sempre respectant la correspondència amb les plantes
inferiors. En els altres dos fronts la cota del terreny és inferior. En la façana al front marítim no
apareixen les golfes i el ràfec de la coberta és més baix que en el costat oposat. En el centre de
la planta baixa hi ha una altra porta d’entrada. Aquí les obertures no tenen distribució simètrica i a
la primera planta hi ha una àmplia tribuna vidrada. A la façana de cantonada es poden veure els
quatre nivells, perquè és el front on el ràfec de la coberta a la holandesa s’enfila, deixant al
descobert la part alta de la façana. Aquí les obertures estan distribuïdes en dues columnes; a
excepció de la filada de 5 finestretes, amb arcs de mig punt de les golfes. En planta baixa encara
hi ha una porta al mateix lloc on hi havia l’entrada de l’antic habitatge.
Acabats.
Plantes baixes revestides amb llambordes de pissarra. Arrebossat pintat en blanc als altres nivells

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: revestiment dels emmarcaments de les obertures de la planta
baixa amb rajoles esmaltades ocre.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: a la holandesa de teules àrabs amb barbacana de remat amb permòdols de fusta.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons i baixants de zenc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
‘Pla especial del front marítim del conjunt històric de Cadaqués’, Generalitat de Catalunya, Direcció General
d’Urbanisme, Servei Territorial de Girona, redactora: Arq. Carme Bosch i Arauz
Inclòs en l’Inventari de protecció del patrimoni cultural europeu (AHCOAC).
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de

FAÇANES

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent pintada amb col. orig

COBERTES

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 76, emmarcada en
vermell i ampliada a sota, poc temps abans d’abordar el projecte de modificació que derivà en
l’edificació noucentista actual.

FID

76

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

77

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 31
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional unif.
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem. – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al front marítim en
una foto de principi del segle
XX (Imatges i records, Viena
Columna, Barcelona 1999)

1. Façana al front marítim, costat SE

3. Façana al carrer del
Dr. Bartumeus, costat
NO

4. Façana de cantonada, costat NE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

77

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX que conserva les característiques
principals, tan volumètriques com compositives de la construcció originaria. La
construcció és unida a la parcel·la contigua del front NE només que per un tram molt
estret de la paret, formant una doble cantonada, al front marítim i al costat oposat,
amb l’habitatge d’aquesta parcel·la.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades / cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al front marítim alta i estreta, de composició senzilla basada en la direcció vertical, amb
tres obertures de dimensions menors des de la planta baixa capa dalt col·locades al llargs de l’eix
central de la paret. Comparant la façana actual amb una foto de principis del segle XX es pot
notar que només ha segut modificat el portal de la planta baixa, que actualment resulta tenir
aproximadament el doble de l’amplitud originaria. Les altres dues façanes tampoc mostren senys
de modifiques importants i mantenen una composició senzilla i el caràcter de planeitat i la justa
proporció entre plens i buits que generalment caracteritza els habitatges tradicionals d’aquella
època. En aquests façanes la planta baixa del front marítim és troba sota el nivell del terreny,
només és veuen dues preses d’aire tot just damunt del carrer en el front NO. I a dalt de tot les
façanes son tancades per l’ampit continuo de mur ple de la terrassa de coberta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Replanells de finestres i de l’ampit de la terrassa de
coberta de maons. Barana metàl·lica del balcó al front marítim pintada en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: plana.

regular

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Protecció de l’heura i de les jardineres de pedra de Cadaqués
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusta que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particular per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●

●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 77, emmarcada en
vermell i ampliada a sota.

FID

77

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge presa des de la mateixa Platja de Llané Gran (anys 1920), amb les primeres edificacions del
Conjunt Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 77, emmarcada
en vermell. És justament la primera que queda endarrerida i que determina el final de llevant de
l’esmentada platja. A sota, imatge del Llané l’any 1947. En primer terme, l’arquitecte Sixte Illescas a
bord del Canalejas, amb el seu fill, el també arquitecte Albert Illescas.

FID

77

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

78

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 33
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

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

2. Façana al carrer del Doctor Bartumeus,
costat NO

1. Façana al front marítim, costat SE

3. Façana al front marítim en una foto de
principi del segle XX (Imatges i records,
Viena Columna, Barcelona 1999)

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

78

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX transformat en època més recent en un
habitatge de renda. De l’antiga construcció només es conserva la col·locació de la
porta d’entrada però la volumetria de l’edifici i la composició de la façana va canviar
totalment amb la transformació completa del 1r nivell i l’afegiment de dos plantes més.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al front marítim, de planta baixa i tres nivells, amb composició típica dels
habitatges de renda del segle passat basada en el domini de la direcció horitzontal: en la planta
baixa es manté la porta d’entrada en el mateix lloc on es trobava en la construcció antiga però
l’actual és més estreta i en l’altre costat, on abans no hi havia cap forat, hi ha ara dues finestres.
Les plantes superiors son caracteritzades per balcons amples quant l’amplitud de la paret amb
obertures de dimensions menors del baix cap a dalt. Les baranes de les balconades de la segona
i tercera planta marquen encara més la horitzontalitat de la composició amb els seus barrots
gruixuts i horitzontals. El front posterior té una planta menys, per l’augment de la quota del
terreny, i composició més senzilla, amb l’entrada principal i una finestra en planta baixa i una
obertura per planta als nivells superiors de dimensions molt diferents i col·locades en l’eix central
de la façana. Les dues tenen una llosana sortint revestida de rajoles ceràmiques esmaltades en
verd que donen una mica d’horitzontalitat també a la composició de la façana d’aquest front.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. La planta baixa del front marítim té un revestiment de
lloses de pissarra. Les baranes metàl·liques dels balcons son pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al front marítim.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant introduït en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)

VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent mitjançant eliminació de la 3a planta que
constitueix un volum disconforme i l’avançament de la paret de la 2a planta fins al pla de
façana
S’autoritza la modificació d’obertures volta a restituir el predomini de la proporció vertical de
les mateixes.
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat en blanc. Eliminació del
revestiment de lloses de pissarra en la p.b. de la faç. SE
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza la substitució de les baranes de 2a i 3a planta per baranes tradicionals amb
barrots verticals

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

S’autoritza l’eliminació de ràfecs de les marquesines de PVC de les plantes 1a i 3a
El revestiment de pedra de la planta baixa i el sòcol de la façana NO, s’haurà d’encalcinar

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima de l’edifici corresponent a la parcel·la FID 78, emmarcada en
vermell i ampliada a sota.

FID

78

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (anys 1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima, des de la mateixa platja, de l’edifici corresponent a la parcel·la
FID 78, emmarcada en vermell. Correspon a la segona de les tres parcel·les edificades que
s’endarrereixen per conformar el final de la platja. A sota, imatge del Llané l’any 1947. En primer terme,
l’arquitecte Sixte Illescas a bord del Canalejas, amb el seu fill, el també arquitecte Albert Illescas.

FID

78

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

79

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 35
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem. – Nivell sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al front marítim, costat SE

2. Façana de cantonada, costat NE

3. Façana al carrer del Doctor Bartumeus, costat NO 4. Façana al front marítim en una foto de principi del
segle XX (Imatges i records, Viena Columna, Barcelona
1999)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

79

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, transformat en època més recent. De
l’antiga construcció es conserva la composició de base, encara que les obertures
hagin segut modificades en forma o dimensió, i la doble entrada corresponent amb la
diferent destinació d’ús entre la planta baixa, utilitzada com magatzem o espai per les
activitats menestrals o relatives a la pesca, sent un habitatge del front marítim, i la
primera planta, on es situava l’habitatge.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües asimètriques

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana pròpia d’aquesta tipologia, de planta baixa i pis a la que, successivament, es va afegir un
nivell més en la part central de l’habitatge -en correspondència amb el carener- augmentant
l’altura d’un vessant creant així una coberta asimètrica. D’aquesta mateixa planta, seguint aquest
front, es veu la paret endarrerida compresa entre els dos vessants amb amples finestrals i amb
vistes al mar. La resta de la façana té composició senzilla, amb ample portal que en la construcció
originaria era més estret i no tenia forma d’arc de mig punt però ja servia l’espai interior de la
planta baixa; així com una altra porta, molt petita, que dona a l’escala per arribar a l’habitatge
situat a la primera planta. Antigament l’accés a l’habitatge, on encara apareix l’arc rebaixat de
pedra, es trobava on ara hi ha la finestra. El primer pis té dues obertures, una finestra normal i
l’altra amb domini de la dimensió horitzontal, pròpia d’un llenguatge més recent, realitzada quan
es va tancar la petita terrassa que l’antiga construcció tenia en aquesta cantonada. El front NE és
caracteritzat per una paret de mur ple amb única finestra de quatre batents en al meitat esquerra
del primer nivell i el front NO és de planta única, per l’augment de cota del terreny respecte al
costat oposat, i té sortida al carrer del Doctor Bartumeus.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd excepte aquelles afegides que son d’alumini i blanques.

bo

COBERTA: de 2 aigües asimètriques de teules àrabs amb carener paral·lel al front marítim.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
S’autoritza l’avançament de la construcció del 3r nivell fins el pla de façana marítima
●
i la formació d’una coberta a dues aigües amb ràfec entregant a les dues façanes
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
En futures intervencions totes les fusteries hauran de ser de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors i totes d’un mateix color
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents excepte l’adequació
de la coberta a dues vessants sobre el tercer nivell
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (1920), amb les primeres edificacions del Conjunt
Històric. Visió de la façana marítima del primer edifici que conforma aquest front, corresponent a la
parcel·la FID 79, emmarcada en vermell i ampliada a sota.

FID

79

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem de la Platja de Llané Gran (anys 1920), amb la primera edificació inclosa dins el
Conjunt Històric en el sector oriental. Visió de la façana marítima, des de la mateixa platja, de l’edifici
corresponent a la parcel·la FID 79, emmarcada en vermell. Correspon a la primera de les tres
parcel·les edificades que s’endarrereixen per conformar el final de la platja. A sota, imatge del Llané
l’any 1947. En primer terme, l’arquitecte Sixte Illescas a bord del Canalejas, amb el seu fill, el també
arquitecte Albert Illescas.

FID

79

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

83

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 34
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Modernista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ : Can Costa

1. Postal de 1920 amb Can Costa a l’esquerra
2. Vista llunyana actual de la casa
3 i 4. Vistes de la façana principal

1

2

3

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

83

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La Torre de Can Costa és un dels edificis emblemàtics i representatius de Cadaqués,
especialment de la seva façana marítima i, concretament, del Llané
N. PLANTES (observades / cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell + torre /

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
De composició plenament modernista, amb ornamentació de tipus figuratiu. Es composa de cinc
mòduls, rítmicament disposats i separats per pilastres decorades i rematades per pinacles. Entre
aquestes pilastres se situen les obertures. El pla de la façana és rematat superiorment per la
barana del terrat a base d’arcs rebaixats entre les pilastres.
En una posició centrada apareix, determinant la simetria compositiva del conjunt, la torre. Aquest
element referencidor i fita visual del paisatge és de planta octogonal i es remata amb marlets
decorats formant la barana superior
Acabats.
Arrebossada, marcant carreuat i formes geomètriques, i pintada en dues tonalitats (fons i emmar.)

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: les llindes són treballades amb arrebossat amb decoració

Regular
Correcte

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color blau grisós

Correcte
-

COBERTA: plana amb terrat
DESGUÀS COBERTA: ocult

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En aquest edifici seran d’aplicació les prescripcions particulars per al Nivell 1 (protecció integral) de la normativa
del present Pla Especial. Aquest edifici s’ha de mantenir en la seva total integritat, llevat dels elements a restituir,
amb especial respecte per a les seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques, i dels elements
o parts que els composen. No podrà alterar-se l’aspecte exterior ni augmentar-se el volum edificat. L’única
possibilitat d’intervenció és la restauració entesa com aquella intervenció física que pretén, mitjançant la reparació
de part o elements malmesos de l’obra, restituir l’edificació al seu estat originari, en aquest sentit s’inclouria la
supressió del garatge del davant i la formació de l’escala així com la continuïtat de la tanca amb la cancel·la
central. La reposició o reproducció de les condicions originals hauran d’incloure la consolidació dels elements
estructurals o de les instal·lacions.
Es protegeix especialment el jardí interior que forma part de la finca
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Edificació aïllada.
Zonificació especial (4*)

Entorn de Protecció
(EP2 Llané - Sa Conca)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’original de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color existent o recuperació de l’original
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en fibrociment

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc del cos de garatge i la posterior restitució de la tanca de forja així
com la doble escalinata d’accés que disposava originàriament (veure imatge 1920)

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (EP2. Art.112)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’extrem oriental de la Platja de Llané Gran (anys 1915-1920) a la part coneguda com Sa
Jorneta. En aquesta zona només apareix la torre modernista de Can Costa (emmarcada en vermell). A
la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.
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Altres dues imatges de la Platja del Llané amb la torre modernista de Can Costa. La fotografia superior,
corresponent als anys 1910, mostra l’estat de l’edificació recenment acabada, amb una privilegiada
posició davant del mar. La imatge inferior, realitzada en el decurs dels anys 1920, presenta l’evolució
edificatoria del sector de llevant del Llané. Aquestes cosntruccions segueixen al llarg de totes les Ribes
i determinen el front marítim característic de Cadaqués. Apart de la torre de Can Costa ja apareixen
altres edificacions al llarg de la platja del Llané.
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Darrera imatge panoràmica de tota la Platja del Llané, en aquest cas des de l’interior. Està realitzada a
finals dels anys 1930 i apart de la torre modernista de Can Costa (encerclada en vermell), es pot
observar la torre d’en Pitxot i, al fons el far de Cala Nans.
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatges
ÙS ACTUAL

Habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

Esc. 1:1000

1

3
1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat nord-est
2. Façana lateral, costat nord-oest
3. Façana al carrer Solitari, costat sud-oest
2
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Conjunt de cases en filera de construcció recent en parcel·la no edificada prèviament.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
solar

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El conjunt té tres façanes visibles, dues, orientades una cap a nord-est i l’altra cap a sud-oest,
molt llargues i formades per la successió de 5 mòduls cadascun amb el propi accés, i l’altra, la de
cantonada, corresponent a la façana lateral del mòdul de cantonada. Les entrades estan en la
façana del costat sud-oest on es veu perfectament la repetició del mòdul compositiu i distributiu
format per el portal d’accés en el centre de la planta baixa i dues finestres per cada nivell
col·locades simètricament respecte a l’eix central. Aquesta façana dona a un carrer força inclinat i
la coberta també evidencia aquesta variació de quota sent formada per la successió de vessants
corresponents als mòduls amb cota d’imposta que augmenta des de la cantonada cap a la
direcció oposada. També en la façana posterior es respecta la divisió en mòduls en la distribució
dels finestrals del primer nivell com dels balcons del secundo. En aquesta banda la planta baixa
de la façana oposada correspon a l’entresol i sota aquest nivell hi ha una planta semienterrada
amb funció de garatge que té la sortida en aquest costat. En la façana de cantonada, a diferencia
de les altres dues, domina la dimensió vertical i la prevalença del mur ple.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb revestiment de pissarra a nivell del sòcol,
llosanes dels balcons de formigó sense pintar i baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: metàl·liques pintades en blanc excepte les portes d’entrada de fusta sense pintar.

bo

COBERTA: dues aigües de teules àrabs damunt de cada mòdul amb ràfecs visibles de formigó .

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons no visibles i baixants inserits en els murs.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La construcció resulta disconforme en relació amb el seu entorn edificatori per l’ús dels materials i les
característiques formals d’algunes elements arquitectònics en ella continguts.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauria de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1963)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

P.Harnden-L.Bombelli

ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ: Casa “Port Alguer”

2. Façana al carrer Solitari, costat SO

1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

3. Coberta
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici racionalista construït aprofitant del murs estructurals de l’edificació preexistent
de la qual repeteix la forma, aproximadament quadrada, obligat per la parcel·la entre
mitgeres. En canvi no respecta la volumetria antiga, donat que la casa racionalista és
una planta més alta que la preexistent..

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes visibles de la construcció son completament diferents, degut sobretot al
considerable desnivell del terreny entre un costat i l’altre, per el qual la façana nord-est té planta
baixa i dos nivells i l’oposada planta única. L’habitatge unifamiliar és organitzat al llarg dels dos
costats de un pati creat en la cantonada nord-est de la construcció, d’on els espais interiors de
l’habitatge prenen l’aire i la llum suficients. En la façana al carrer de Santa Bàrbara aquesta
composició és ben evident i en superfície es tradueix en un únic ample forat al primer nivell,
deixat obert com si el pati fos una habitació sense la paret exterior; a la planta baixa li correspon
perfectament per dimensions i col·locació la porta del garatge: la volguda correspondència serveix
a crear unitat formal en la composició de la façana. Al segon nivell hi ha una terrassa semicoberta
amb paret frontal, ocupada totalment per portes vidrieres. L’accés principal a l’habitatge és per
l’altre costat, on la façana té planta única i en la paret només s’obren la porta d’entrada i una
petita finestra al seu costat, en atenció al respecte dels elements preexistents.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: les fusteries visibles des del carrer son de fusta sense pintar.

bo

COBERTA: coberta de una vessant de teules àrabs descendent des de la façana SO cap a la
façana NE.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques sense pintar i baixant en fibrociment.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer Solitari, costat SO

3. Vista de la parcel·la des del carrer de Santa Bàrbara

1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

4. Parcel·la vista des del campanar de l’església
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’habitatge, una construcció de planta baixa i dos pisos, ocupa només una petita part
de la parcel·la. La resta és un solar al qual s’accedeix o des de la casa, per mig d’una
porta en la façana lateral, o pel carrer de Santa Bàrbara, on el solar és tancat per un
mur arrebossat i pintat en blanc com la casa, amb un accés central amb dimensions
suficients per que entrin cotxes.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer de Santa Bàrbara. En planta baixa hi ha dues entrades, una en la
meitat esquerra de la façana, més ampla, i l’altra en aquella dreta i més estreta: aquesta duplicitat
deixa imaginar una possible origen d’aquesta construcció com casa menestral amb ús productiu
de la planta baixa respecte als habitatges dels nivells superiors. L’altra possibilitat és que es tracti
de dos cossos units per formar un únic habitatge, debut a la distribució de les obertures que
marquen una certa divisió de la façana en dos parts. En la meitat d’esquerra la porta en p.b. i el
balcó de la 1a planta estan col·locats al llarg de l’eix central, a més al 1r nivell hi ha una finestra al
costat del balcó. En la meitat dreta la porta en p.b. i la finestra de la 1a planta es troben sobre un
eix vertical cap l’esquerra i en p.b. també hi ha una finestra a la dreta de l’entrada de dimensions
superiors respecte a les altres obertures, probablement augmentades en temps més recents. La
divisió també és evidenciada per la diferent altura de les dues parts, sent el 2n nivell del cos sud
ocupat per una terrassa. La façana posterior és de planta única i correspon al segon nivell del
costat oposat, doncs només de la part més a nord, la que té coberta de dues aigües.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta verd en planta baixa; metàl·liques pintades en blanc als altres nivells.

regular

COBERTA: coberta de 2 aigües de teules àrabs sobre la meitat nord, terrat sobre la part sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd, baixant en fibrociment de color blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
S’autoritza la construcció en el pati d’acord amb les condicions del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat i la formació d’una coberta tradicional a dues aigües

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art 141 i 142)
(Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana lateral, costat NO

1. Façana al carrer de Sta. Bàrbara, c. NE

3. Façana al c. Solitari, costat SO 4. Coberta
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici derivat d’una construcció preexistent de planta única adossada a la roca que
puja cap a oest on la cota del terreny és considerablement major que al costat est.
D’aquesta construcció queda el marc del vessant de coberta en la part inferior de la
façana lateral de l’edifici actual, de planta baixa i 3 nivells, e més alt dels quals
constitueix la planta única d’aquest habitatge al carrer Solitari.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer de Santa Bàrbara, de planta baixa i 3 nivells, aquell a dalt de tot
constituït per la terrassa de coberta amb accés en el cos col·locat en l’extremitat SO i per a tant
no visible en aquesta façana des del carrer, sinó només al costat posterior. La façana NE resulta
molt alta i estreta i també la distribució de les obertures evidencia l’afegiment de les plantes
superiors successivament a la planta baixa: les obertures, un balcó i una finestra per cada nivell,
no corresponen ni per dimensions ni per col·locació amb aquelles de les altres plantes,
especialment amb aquelles de la planta baixa que son col·locades cap a les extremitats laterals
de la façana; en canvi, les obertures als nivells superiors son més centrals. Encara així, l’únic
element no conforme amb la composició general de la façana resulta el balcó del 2n nivell per la
llosana massa sortint i la barana arrodonida que contrasta amb aquella de barrots rectes de la
planta inferior. La façana posterior té planta única que correspon a un cos de superfície molt
estreta on s’obren cap a l’interior la sortida a la terrassa de coberta i cap a l’exterior l’altre accés
a l’edifici.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc; baranes metàl·liques pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en tots els nivells.

bo

COBERTA: terrassa pavimentada i accessible, excepte el petit cos corresponent amb la façana
SO, cobert per dos vessants de teules àrabs.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar, baixants en fibrociment pintats en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació als
criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la construcció de la 3a planta costat NE (volum
disconforme) per integrar-se dins una coberta a dues aigües general que suprimeixi
el terrat existent en les condicions que determina el PE

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
●

Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer Solitari, costat SO

3. Vista des del campanar de l’església
1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

FID

113

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

113

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de planta estreta i allargada ocupada per un habitatge tradicional derivat,
com les parcel·les veïnes, del creixement en elevació d’una construcció preexistent de
planta única o dos nivells.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal orientada a NE, de p.b. i 3 nivells, dels quals el més elevat de tots no resulta
visible des del carrer per l’endarreriment de la paret respecte al pla de façana, deixant una petita
terrassa frontal. L’anterioritat de la p.b. és evident en la forma i dimensió de la porta d’entrada i
en la col·locació distanciada d’aquesta i també de la finestra que, probablement, va ser
successivament ampliada. Les obertures de les plantes superiors, dues per planta, segueixen una
distribució diferent, molt més racional, deixant un matxó en el mig que posa en evidència
l’estructura de la façana. La sobrietat de la composició és accentuada per la relativa uniformitat de
forma i dimensions d’aquestes obertures i l’ús de la barana senzilla de barrots rectes en el
finestral de la 2a planta, elements típics de les primeres dècades del segle XX. La façana
posterior és de planta única, molt senzilla, on estan col·locades una porta i una finestra de petites
dimensions.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: portes, finestres i porticons exteriors de fusta pintada en blanc, excepte els
bastiments metàl·lics de les persianes de lamel·les de les finestres en p.b.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes i terrat cap a NE.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques sense pintar i baixant de plàstic blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La volumetria total de l’edifici no és conforme amb l’entorn edificatori i la tradició constructiva local de cases de
com a màxim tres nivells: encara que en façana la planta de dalt s’hagi amagat endarrerint-la, en la visió general
de la parcel·la i en el context urbà, l’altura adquirida trenca el perfil dibuixat per les construccions veïnes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del 4t nivell, l’eliminació del terrat i la formació de la coberta
tradicional a dues aigües

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al c. Solitari, costat SO

1. Façana al c. Santa Bàrbara, costat NE 3. Vista des del campanar de l’església

FID

114

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

114

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de planta estreta i allargada, ocupada per un habitatge tradicional derivat,
com les parcel·les veïnes, del creixement en elevació d’una construcció preexistent de
planta única o dos nivells. La 3a planta és constituïda per un cos sobresortint de la
coberta amb accés al terrat en correspondència amb la façana NE. L’habitatge original
seria unifamiliar, però actualment la presència d’una entrada accessòria al c. Solitari
permet l’accés a un altra habitatge que ocupa les dues plantes superiors i explica la
diferencia de color de les fusteries d’aquests nivells de aquelles inferiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells
/
3
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal orientada cap a NE, de p.b. i 2 nivells, rematada per un terrat, amb barana de
barrots metàl·lics rectes visible en façana. La composició general és senzilla i és evident l’afegit
posterior de la 2a planta, amb balcó central, que no respecta la col·locació segons l’eix vertical
determinat per les finestres dels dos nivells inferiors. L’amplitud de la llosana del balcó i la porta
aixafada pel ràfec de la coberta que apareix sota l’ampit de la terrassa trenquen l’equilibri general
de la composició. També és imaginable una possible ampliació de les dues finestres, sobretot
d’aquella en p.b. La façana posterior és de planta única, corresponent al 2n pis del costat oposat i
es troba una mica endarrerida i rebaixada respecte a la cota de terreny del carrer Solitari. En un
petit cos frontal adossat a la paret del cos principal s’obre una petita porta que constitueix
l’entrada al segon habitatge.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc, actualment tret en la part del sòcol de la façana NE.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marcs i persianes de fusta pintats en blau a la p.b. i 1r pis i en verd al 2n i 3r pis.
COBERTA: de 2 aigües rematada de teules àrabs, amb terrat pavimentat a l’extrem NE.
DESGUÀS COBERTA: canals en part ceràmiques i en part plàstiques, pintats en blanc i baixant
en fibrociment també pintats en blanc.

regular
bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La volumetria total de l’edifici no és conforme amb l’entorn edificatori i la tradició constructiva local de cases de
màxim tres nivells: el cos sobresortint a nivell de la coberta trenca el perfil dibuixat per les construccions veïnes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix la modificació d’obertures excepte les intervencions necessàries a
conformar la 2a planta amb la resta de l’edifici
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritza la substitució de baixants i canalons existents pels normatius
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: el cos sobresortint de la
coberta (3r nivell). S’autoritza la substitució del terrat per la formació de la
coberta inclinada tradicional

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Porta en la p.b. de la
façana NE

1. Façana al carrer Santa Bàrbara, costat NE

3. Façana al carrer Solitari,
costat SO

4. façana al carrer Solitari, costat SO

FID

115

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

115

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de planta estreta i allargada ocupada per un habitatge tradicional derivat,
com les parcel·les veïnes, del creixement en elevació d’una construcció preexistent de
planta única o dos nivells. La 3a planta va ser afegida per crear un altre pis amb accés
independent al costat posterior on la quota del terreny és molt superior. Però la
construcció no ocupa tot l’espai disponible de la parcel·la i justament en la part
posterior la façana és una mica endarrerida respecte al carrer, resultant així visible
també la 1a planta, on hi ha la sortida al pati que s’ha creat entre l’edifici i el carrer.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és al carrer de Santa Bàrbara, costat NE, on la col·locació de les obertures en
planta baixa i 1r pis i les proporcions estretes de la porta com dels finestrals d’aquests dos nivells
marquen una evident diferencia cronològica amb l’únic ample finestral de quatre batents de la 2a
planta. També el tractament formal de les fusteries és clarament diferent i pertanyent a dues
distintes èpoques: la barana de fusta amb barrots motllurats del finestral de la 1a planta, per
exemple, és segurament anterior a la barana metàl·lica de barrots rectes i prims de la 2a.
Al costat oposat per l’endarreriment de la façana respecte al carrer, son visibles el 1r i el 2n nivell
sent la p.b. semisoterrada. Però només la 2a planta sobresurt de la quota del terreny, amb una
porta connectada al carrer per mig d’una passarel·la pavimentada amb rajoles de terracuita que fa
de coberta al cos transversal al 1r nivell adossat a la façana.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes pintades en blau o en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marcs i batents de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: coberta de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment, els dos pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El volum de l’edifici amb la planta afegida no entra en contradicció amb l’entorn edificatori però la tipologia
d’obertura adoptada en la façana NE crea un fort contrast amb les tipologies tradicionals.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2a)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures excepte les intervencions necessàries a
conformar l’adequació de la 2a planta amb la resta de l’edificació
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors i les baranes s’hauran
d’adequar a un únic model, el tradicional de barrots de forja

COBERTES
ENDERROCS

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la segona planta: mida i proporció de les obertures i tipus de
fusteries i barana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional unif.
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Entrada principal, al carrer Solitari

1. Façana al c. Santa Bàrbara, costat NE

FID

116

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

116

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Hab. tradicional de forma estreta i allargada amb modificacions successives a la
construcció original que van afectar principalment la p.b. i la part posterior de l’edifici:
la col·locació d’un garatge en la p.b., ampliant per això l’obertura perquè hi podes
passar un cotxe, va fer necessari la creació d’una entrada en la faç. posterior.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 2 aigües + terrat a SO

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer de Santa Bàrbara, de planta baixa i 2 pisos. La planta baixa és casi
enterament ocupada per l’ampla porta basculant del garatge, mentre les dues finestres iguals de
la 1ra planta i el finestral i la finestra de la 2a son col·locats segons una correspondència vertical i
horitzontal formant una distribució regular i sòbria. La barana del finestral al 2n nivell de barrots
sinusoies pertany a l’estil de finals del segle XIX inicis del XX.
Al costat posterior de l’edifici ho que apareix al carrer és un mur de tanca en l’extremitat dreta del
qual s’obre un petit porxo que protegeix la l’entrada principal, una mica endarrerida respecte al
carrer. Al costat de la porta i adossada a la cara posterior del mur de tanca hi ha una escala que
porta a la terrassa de coberta del cos quadrat de planta única on és col·locada l’entrada i que
constitueix una espècie de prolongament de la part posterior de l’edifici cap al carrer Solitari.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons de llibret pintats en color verd.

bo

COBERTA: coberta de dues vessants de teules àrabs i terrat pavimentat sobre el cos sobresortint
del costat SO de l’edifici.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant en fibrociment pintat en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Els afegiments sofertes han canviat molt la volumetria en la part posterior de l’edifici. En futures intervencions
s’hauria d’estudiar una solució que pugui satisfer les exigències funcionals amb aquelles de conformitat amb
l’entorn edificatori, substituint per exemple la terrassa de coberta del cos SO amb un vessant de teules àrabs.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent si no finalitzada a la
restitució de la conformació originaria de l’edifici

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents sinó finalitzats a
restituir a l’edifici la conformació originaria de l’edifici
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: el cos al costat SO i la
formació de la coberta inclinada rematada per teula àrab substituint el terrat

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

117

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.:habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Balcó de la 1a planta a la façana NE

1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

4. Vista de la part posterior de la parcel·la, des del
carrer Solitari

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

117

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antiga casa menestral que presentava originàriament la particularitat de destinar la
planta baixa a l’activitat menestral o productiva i la planta superior a l’habitatge. Apart
de ser un important testimoni des del punt de vista tipològic, aquest edifici té un valor
afegit en relació amb la filera de cases en la que es troba, és l’únic que conserva
l’altura originaria, amb molta probabilitat la mateixa de totes les construccions originals
d’aquesta filera. A la part posterior de la parcel·la queden el restes d’una segona
construcció, ara en estat de ruïna.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer de Santa Bàrbara, orientada cap a NE, de composició molt senzilla. Feta
excepció per la transformació soferta per l’obertura dreta de la planta baixa, la façana conserva
l’aspecte originari típic de les antigues cases menestrals, amb doble accés en planta baixa, u més
ample que donava a l’espai interior d’aquest nivell, destinat a l’activitat productiva o menestral, i
l’altre més estret que donava a les escales que porten a l’habitatge col·locat al nivell superior.
L’entrada a l’espai de planta baixa ara és una finestra: el tancament de maons de la part inferior
de l’obertura és ben visible sota la pintura exterior en dolent estat de conservació. Les
proporcions de les altres obertures i els materials utilitzats, com per exemple la llosana de pedra
arrebossada del balcó de la primera planta, son aquells de la tradició local.
Al carrer Solitari, el costat oposat, es veuen els restes de la construcció que ocupava la part
posterior de la parcel·la, actualment en estat de ruïna.
Acabats.
Façana NE arrebossada i pintada en blanc. Barana del balcó metàl·lica pintada en negre.

construcció a
NE: correcte
construcció a
SO: ruïna

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en totes les obertures.

regular

COBERTA: de un vessant de teules àrabs descendent cap la façana al carrer de Santa Bàrbara.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de plàstic (PVC) blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes excepte de l’obertura dreta en
p.b. a la qual s’ha de restituir la forma originaria
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
FAÇANES
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
●
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
●
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
●
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
●
●
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
COBERTES

Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

118

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral unif.
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.:habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Finestra de la 1a planta en
la façana NE

3. Coberta

4. Vista de la part posterior de la parcel·la, des del c. Solitari
1. façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

118

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la és actualment en obres. De la construcció originaria només queda la
façana al carrer de Santa Bàrbara que testimonia la preexistència d’una casa
menestral unifamiliar, assumint que la porta en planta baixa sempre ha tingut
l’amplitud actual: aquesta únic accés feia d’entrada a l’habitatge col·locat al 1r pis i
contemporàniament a l’espai en planta baixa utilitzat per les activitats menestrals o
productives, el que justifica la necessitat d’una porta bastant ampla.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
PB + 2 nivells (Sta. Bàrbara) / 2
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana actualment visible és la que dona al carrer de Santa Bàrbara. També és l’única
part que queda de la construcció preexistent en la parcel·la, actualment en obres. La paret de
façana, com es pot veure en la part superior de la paret que no és arrebossada, és un mur de
peces de pedra local de varies dimensions i de forma irregular allargada. La composició és la
típica senzilla de les antigues cases menestrals unifamiliars amb única ampla porta d’entrada en
la planta baixa col·locada en una meitat de la façana, en aquest cas en la meitat esquerra,
damunt de la qual s’obren dues finestres de dimensions diferents, una de les quals en ex amb
l’obertura inferior. Cal assumir la possibilitat que les obertures hagin segut ampliades respecte a
les dimensions originals, però tot així la façana conserva la prevalença del mur ple sobre els buits.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en la part inferior; mur de pedra vista en la part superior.

bo

regular
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes regularitzats mitjançant l’aplicació de
l’arrebossat i pintat en blanc. Lloses de pissarra posades com a escopidors.
FUSTERIES: només existeix una porta de fusta pintada en blanc a la planta baixa.

bo
regular

COBERTA: en construcció; de un vessant amb ràfec de lloses de pissarra on es recolza la teula.
DESGUÀS COBERTA: actualment inexistent.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits que no
respectin la volumetria permesa, deduïble de les parcel·les contigües, d’acord amb
el PGOU i el PE

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana de Santa Bàrbara
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana de
Santa Bàrbara
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

Es podrà encalcinar tot el primer nivell de la façana al carrer de Santa Bàrbara
Les mitgeres s’hauran de tractar convenientment (encalcinar)

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segle XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana lateral, costat SE

1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat NE

3. Façana posterior, costat SO

FID
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TIPOLOGIA

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció conserva integres les característiques de la tipologia d’habitatge
més antiga de Cadaqués, l’habitatge popular, de escassa profunditat, de p.b. i pis, i
façanes amb poques obertures i prevalença del mur ple de càrrega que compon el
sistema portant de l’edifici. En la part posterior la parcel·la també inclou un petit espai
no construït tancat, en els dos costats restants, per un paredat de pedra i per la paret
de roca que sosté el carrer Solitari, de cota superior respecte al costat oposat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Totes les façanes d’aquest edifici tenen composició molt senzilla, sense eixos de verticalitat
dominants i amb predomini del ple sobre el buit. La façana principal dona al carrer de Santa
Bàrbara, orientada cap a NE, hi té dues obertures: una porta en planta baixa que constitueix
l’entrada principal i una finestra en la 1a planta, les dues molt estretes i col·locades cap a
l’extremitat dreta de la façana però no alineades entre elles. La façana lateral, orientada capa SE
és caracteritzada per les línies inclinades de base i de coberta, que pujant des de la façana
principal capa a la posterior. En aquesta façana hi ha tres obertures de diverses dimensions:
només aquella de la 1a planta és una finestra normal. Aquelles de la planta inferior son més bé
preses de llum per l’espai interior semisoterrat: de forma quadrada, protegides per una ret
metàl·lica, més gran aquella a l’esquerra i molt petita l’altra i protegida per una llosa de pissarra
pintada en blanc que funciona de ràfec. La façana posterior només té una sortida al pati posterior
en planta baixa.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Davantals de maons vistos.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent des de la façana SO cap a la façana NE,
amb ràfec pintat en blanc de teules sostingudes per lloses de pissarra.

bo

DESGUÀS COBERTA: canals de teula pintada en blanc només en la façana lateral.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Model tipològic important ben conservat.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Qualsevol ampliació permesa pel PGOU i el PE seguirà l’estructura compositiva de
l’existent al tractar-se d’una edificació amb protecció ambiental
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

●
●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

120

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 31
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

2a meitat segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana de cantonada, costat NO

1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

3. Coberta vista des del campanar de l’església

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

120

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar de construcció recent (2a meitat del s.XX) amb una planta
semisoterrada; la planta baixa aixecada alguns metres respecte a la cota del carrer i
dos nivells dels quals el de dalt de tot, no és completament visible des del carrer al ser
endarrerit respecte al pla de façana, però sí es ben visible a la façana de cantonada.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Semisoterrat + Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: terrat + 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Aquest habitatge de cantonada té dues façanes exteriors. La principal mira a NE, donant al carrer
de la Pruna i té composició molt complexa per la presencia d’una escala que des del nivell del
carrer puja fins a la porta d’entrada que es troba a una quota realçada per la presencia d’una
planta semisoterrada. L’escala és col·locada en un volum buit que compenetra la façana així que
l’ampit resulta a plom amb la seva superfície. Aquest espai buit, a dalt és tancat per un arc
rebaixat que es repeteix sota l’escala com suport damunt del buit en el qual es col·loca una presa
de llum lateral per l’espai interior del semisoterrat. Al 1r nivell el dibuix canvia completament i a la
forma curvilínia de l’arc es contraposa una llarga finestra única formada per una composició de
rectangles verticals i horitzontals subratllats pel marcs de la fusteria. Damunt d’aquest nivell des
del carrer només es veu l’ampit de mur ple del terrat de la 2a planta, que té sortida en un cos molt
endarrerit, ben visible en la faç. de cantonada. Aquesta última és una paret senzilla de mur ple
amb una única finestra a l’altura de la 1a planta.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Revestiment del passamà i de les contrapetges de
l’escala amb rajoles ceràmiques esmaltades en verd i de les esteses amb lloses de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta; pintada en vermell Cadaqués i porticons de llibret metàl·lics, també pintats
en vermell fosc en la finestra de la p. realçada en la faç. NE i en la finestra de la faç. NO.

regular

COBERTA: terrat pavimentat i accessible i un faldó de teules àrabs de tres trams degradants cap
a sud, damunt del cos sobresortint del terrat per on s’accedeix a ell.

bo

DESGUÀS COBERTA: visible en façana només un baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La construcció resulta en contradicció amb l’entorn edificatori per volum total mentre es nota la intenció
d’uniformar la façana en el tractament dels acabats amb els materials tradicionals.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del cos sortint del terrat (2n nivell) i la posterior formació dels
faldons de coberta entregant a façana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 29
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Balcó de la 2na planta

3. Finestra de la planta baixa

1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

4. Vista de la coberta des del campanar

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en parcel·la llarga i poc fonda que segueix l’estil derivat de l’arquitectura
popular i sòbria de finals del segle XIX, amb l’afegit -probablement posterior- de la
planta de dalt de tot.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana de composició molt senzilla amb distribució de les obertures que no segueix un esquema
d’eixos estrictament regularitzat però tenint igualment un cert ordre basat sobre algunes
correspondències. La sensació és la d’una façana plana encara que, damunt del portal d’entrada i
a la franja central hi hagi un balcó amb llosana de poc vol.
Per les seves formes i col·locació, les finestres del 2n nivell fen pensar en un afegit posterior
respecte a l’edifici originari.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Balcó amb llosana també arrebossada i pintada en blanc i
barana metàl·lica de barrots cilíndrics pintada en negre, així com també les que protegeixen les
finestres de la planta baixa. Escopidors revestits de rajoles ceràmiques esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintades en vermell.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer de la Pruna. De la coberta
sobresurt un cos petit de planta quadrangular amb finestra mirant cap a est i un vessant de teules
àrabs per coberta.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd; baixant de
fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El cos sobresortint de la coberta constitueix un volum disconforme dins del l’alineació de cobertes traçada per les
construccions de la mateixa illa, sobretot en relació amb les construccions més antigues.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX (1960-1970)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Vista parcial de la façana SO, cantonada oest

1. Vista parcial de la façana SO

3. Vista de la coberta des del campanar de l’església

FID

122

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

122

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta parcel·la apareix construïda per primera vegada en el fotovol del 1970. Però
probablement ja existia un petit habitatge tradicional que ocupava només l’extremitat
nord de la parcel·la actual. L’edifici que podem veure avui és una habitatge de renda
de planta baixa i dos nivells sense interès tipològic especial i amb alguns elements
que el posen fins i tot en contradicció amb l’entorn edificatori, com els tres volums
sortints de la 2a planta en la cantonada oest.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: de una vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. ext. única que es desenvolupa en 2 plans lleugerament inclinats entre ells. La part de faç.
més a S continua l’alineació amb les construccions veïnes, paral·lelament al front oposat del
carrer Sta. Bàrbara i constitueix la part més antiga de la construcció: en l’edifici actual es van
aprofitar probablement les obertures ja present s en p.b. com en el 1r pis. El grossor del mur que
es pot apreciar en aquesta part de la faç. gràcies a les obertures és considerable i suggereix que
es tracta d’una paret de mur ple de pedra segons la tècnica constructiva tradicional. Totalment
diferent en canvi és la 2na planta que va ser elevada damunt del que abans devia de ser la quota
de coberta i que no ocupa tota la superfície disponible, deixant una terrassa en l’extremitat S de la
parcel·la. La meitat N de la faç. és inclinada a formar una cantonada trapezoïdal amb la
construcció del costat oposat de la filera, adaptant-se al recorregut del carrer i a la forma de la
parcel·la. En aquesta part de faç. es troba la porta d’entrada. Al 2n nivell hi ha 3 volums
triangulars sortints del pla de faç. molt vistosos i disconformes respecte a l’entorn edificatori.
Acabats.
Faç. arrebossada i pintada en blanc. Barana del balcó de barrots metàl·lics senzills pintats negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: finestres d’alumini blanc amb persianes enrotllables també blanques, excepte la
porta d’entrada i els porticons exteriors de les finestres de p.b. que són de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs amb terrat pavimentada mirant capa a sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: només visible un baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La segona planta constitueix un volum disconforme per forma i dimensions totals de la construcció que no
segueixen l’alineació de cobertes traçada per les construccions més antigues de la mateixa illa.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
En futures intervencions s’hauran de substituir les fusteries d’alumini i posar-les de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la segona planta, eliminant el terrat i formant una nova coberta,
a dues aigües, entregant a les façanes mitjançant el ràfec

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

123

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 27
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII – XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

1. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat SO

3. Accés principal, en la façana NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

123

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Com la majoria de les construccions d’aquest front, s’aprecia l’origen d’una casa
menestral, com suggereixen els dos portals amb arc de pedra no tallada que encara
queden ben visibles en l’edifici actual. El fet que els portals també siguin dos, pot fer
pensar a l’aglutinament de dues parcel·les originàriament independents.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta, de 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana NE és caracteritzada per la quasi total absència d’obertures. Només apareixen els dos
portals en p.b. amb arc rebaixat, a base de lloses de pedra a sardinell, que pertanyen a les dues
parcel·les originaries que es van fusionar per crear aquest únic habitatge. Els dos portals eren
probablement els dos únic accessos de les dues cases menestrals unifamiliars: un corresponent
al portal d’esquerra i al terrat-jardí damunt d’aquest i l’altra corresponent al portal de la dreta,
actualment més alt d’un nivell, amb terrassa coberta mirant al carrer. A la façana oposada l’altura
originaria de la construcció situada més al sud, el ràfec queda a la cota de la primera coberta,
damunt del qual s’ha afegit una 2a planta que ocupa només la meitat de la superfície cap a l’altre
costat, on hi ha una ampla porta vidrada mirant a la terrassa-jardí. Les obertures son finestres de
varies dimensions col·locades segons la distribució de l’espai interior i que marquen encara més
la distinció entre els dos cossos que componen la construcció. A la p.b. d’aquest costat també hi
ha una sortida de emergència.
Acabats.
La f. NE arrebossada només per la meitat corresponent amb la cara N, mentre en la meitat S la
pintura queda directament sobre damunt del mur de pedra. F. SO arrebossada i pintada en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: només visibles els arcs de nivell de pissarra del portals (f. NE)

Bo

bo
regular

FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintada en blanc.

Bo

COBERTA: de dues aigües asimètriques de teules àrabs, amb terrat-jardí damunt de la
cantonada SE. Ràfecs senzills arrebossats i revestits per lloses de pissarra en la cara inferior.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar, baixants en fibrociment pintats en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la buganvília que s’enfila per la façana del carrer de la Pruna i l’espai d’aflorament entre l’enllosat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació dels portals en la p.b. de la façana NE
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●
●
●
●
●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza la remodelació de construccions afegides com la 2a planta i la posterior
realització del faldó de coberta entregant a façana amb ràfec

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

124

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 25
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

Casa Menestral modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segles XVIII - XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1

1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE
2. Balcó de la 1a planta en la façana NE
3. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat SO
3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

124

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar construït aprofitant de l’estructura d’un habitatge preexistent, amb
tota probabilitat una casa menestral com la majoria de les construccions de la mateixa
fila i com suggereix l’ample espai en planta baixa actualment utilitzat com garatge.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció actual s’obre tota cap a un únic costat, aquell NE donant al carrer de la Pruna,
mentre que per la banda posterior és tancat per una paret de mur ple lleugerament endarrerida
respecte a l’alineació de les façanes d’aquest costat, on hi ha un ampit de mur ple que delimita el
perímetre de la parcel·la. A la planta baixa de la façana NE s’obren l’ample accés del garatge, allà
on probablement originàriament hi havia el portal de l’espai utilitzat per les activitats menestrals, i
la porta d’entrada a l’habitatge col·locat en part de la planta baixa i en la planta superior. A la
primera planta hi ha un finestral estret, probablement afegit o obtingut d’una finestreta, i un balcó
que conserva la llosana original de pissarra sense tallar reforçada per tres lloses de pissarra
posades transversalment com mènsules.
No obstant les modificacions sofertes i l’estil més racionalista de l’edifici actual, es manté la
composició senzilla de la façana amb la sensació general del predomini del mur ple sobre els
buits.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Llosana del balcó pintada en blanc en la cara inferior.
Baranes metàl·liques de barrots de secció quadrada pintats en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintada en blanc. Persianes de corda exteriors blanques.

regular

COBERTA: de un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer de la Pruna.

regular

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica sense pintar, baixant inserit en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar la llosana de pedra del balcó amb ménsules de reforç de pissarra.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de l’obertura del garatge (tamany i fusteria)

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

125

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Portal en la façana NE

1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

3. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat SO

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

125

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral en parcel·la entre mitgeres molt estreta. La construcció actual encara
conserva la volumetria i la composició originaria. Entre tot el conjunt de cases
menestrals que pertanyen a la mateixa illa, és de les que menys ha sofert
modificacions importants.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer de la Pruna orientada cap a NE, de planta baixa i pis, amb una gran portal pel
qual s’accedeix a l’espai de planta baixa destinat, antigament com avui, a les activitats menestrals
o a magatzem. En la primera planta, damunt del portal però desplaçat una mica més cap a la
dreta, hi ha un balcó, en el qual damunt de la llosana originaria va ser construïts dos ampits
laterals un sòcol frontal de mur ple així que la barana només queda damunt del sòcol en la part
frontal. La façana posterior és de planta única i té dues obertures: la porta d’entrada a l’habitatge
i una finestra col·locada a poca distancia del pla del carrer.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, enclòs l’ampit de mur ple del balcó en la faç. NE.
Revestiment de davantals i pavimentacions exteriors amb rajoles sense pintar.

bo

dolent en la
franja baixa
de la faç. NE

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd, excepte la finestra corredissa de la façana SO que té
marcs metàl·lics pintats en blanc.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant plàstic pintat de blanc,
col·locats només en la façana NE.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La porta de fusta d’accés als baixos és original i encara conserva la “gatonera”
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes, inclòs la redefinició del balcó
de la façana al carrer de la Pruna, on la part exterior actual ha de ser substituïda per
una llosana de pedra i una barana metàl·lica de barrots escollint dimensions i
materials de la tradició constructiva local
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

126

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 23
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1
1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE
2. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat SO
3. Portal en la p.b. de la façana NE
3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

126

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral entre mitgeres que conserva el doble accés en p.b. debut a la
funcionalitat entre aquest nivell, destinat a les activitats menestrals, i les plantes
superiors, destinades a habitatges. El secundo nivell va ser afegit posteriorment com
va passar amb tota probabilitat en totes les construcció d’aquesta fila i es van crear
altres dues habitatges amb entrades pel carrer de Santa Bàrbara.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. principal al carrer de la pruna, mirant capa NE, de p.b. i 2 nivells, aquell a dalt de tot molt
poc visible des del carrer per l’endarreriment de la paret de façana i la presencia d’una terrassa
frontal amb ampit de mur plé. En la p.b. hi ha els dos amples portals que donen accés u, aquell
de la dreta que segueix ser l’entrada principal, als habitatges i l’altre, amb arc molt rebaixat típic
de les construccions populars del segle XIX, a l’espai en p.b. d’ús menestral o de magatzem. En
aquesta faç. les obertures son molt poques i distribuïdes sense un esquema d’eixos regular. Els
dos balcons de la 1ra planta tenen llosanes de pedra, una amb motllura més elaborada. La faç.
posterior té una planta menys, sent la quota del terreny més alta, i en p.b. té les entrades als
habitatges que ocupen part d’aquesta planta i la superior.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc enclòs les llosanes de pedra pintada en blanc i
baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marcs i persianes exteriors de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb vessant NE tallat per crear un terrat aprofitant
de l’exposició a la llum solar i de la vista al mar.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd a NE i pintada en blanc a SO.
Baixants en fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’afegiment de la 2na planta haurà de seguir l’alineació amb les construccions veïnes
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per completar el 3r nivell
a la façana del carrer de la Pruna i la supressió de la terrassa-terrat

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la remodelació de construccions afegides com el 3r nivell i posteriorment la
supressió del terrat per l’entrega del nou faldó a les façanes, formant ràfec

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

127

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 21
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer de la Sta. Barbara, costat SO

2. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

3. Finestres en la planta baixa de la façana NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

127

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge popular del segle XIX considerablement transformat en època recent.
Actualment la construcció té dos habitatges amb entrades independents. Les façanes
visibles son dues, oposades, amb un nivell de diferencia debut a l’augment de la quota
del terreny al costat SO. Les dues façanes respecten l’alineació amb les façanes de
les construcció veïnes però amb molt volums entrant i sortints d’aquest pla, amb un
llenguatge propi d’una arquitectura més recent.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
De les dues façanes visibles, aquella orientada cap a NE que dona al c. de la Pruna és la més
estesa, per tenir una planta més, i la que té més forats. També els únics dos balcons de la
construcció es troben en aquest costat, aprofitant de l’exposició al sol i de la vista cap al mar. En
la p.b. d’aquesta façana s’obre u dels tres ingressos a l’edifici. Aquesta porta com les obertures
dels dos balcons del 1r i del 2n nivell es troben en porcions de paret endarrerides respecte al pla
de façana. Les altres obertures son finestres, algunes de les quals son grups de tres forats alts i
estrets. La forma i les dimensions de les obertures crea molta varietat en la façana, però la seva
distribució segons correspondències entre elles fa que la composició general resulti regular. Ho
mateix passa en la façana oposada, on però hi ha una planta menys i l’element més caracteritzant
és l’escala exterior adossada a la paret que porta a l’entrada de l’habitatge al 2n nivell i sota de la
qual hi ha un altre ingrés a l’habitatge inferior.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb sòcol de pissarra vista i revestiment de davantals
amb rajoles ceràmiques esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.

bo

FUSTERIES: portes, finestres i persianes de fusta pintades en blanc.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent cap a la façana sud-oest.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant introduït en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Encara que el llenguatge compositiu no sigui el tradicional, el respecte dels criteris volumètrics i dels acabats
permeten la integració de les transformacions amb l’entorn edificatori.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element) i el sòcol de pedra en PB
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la modificació de les dues balconeres, especialment la del nivell superior

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

128

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 19 / C. Santa Bàrbara, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral mod.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer de Santa Bàrbara, costat SO

1. Façana al carrer de la Pruna, costat NE

3. Balcó de la 1a planta de la façana NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model de casa menestral de finals del segle XIX transformada en el decurs del segle
XX amb una remonta que s’acusa més a la façana del carrer de la Pruna.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
PB + 2 (Pruna) / PB + 1 (Sta Bàrbara) / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Estructura compositiva clàssica de la casa menestral de finals del segle XIX: façana plana amb
aparició de tres balcons al nivell principal, tots tres amb llosanes de poc voladiu, més sortit el
balcó central que es recolza sobre mènsules decorades. Les baranes són realitzades amb els
barrots de forja.
Composició senzilla a partir de tres eixos verticals, equilibrats simètricament a les plantes
superiors amb la distribució de les obertures. Per contra, la planta baixa recull una distribució
irregular dels forats a causa de l’accés.
La façana al carrer de Santa Bàrbara és completament plana i no presenta cap ordre definit en la
distribució de les obertures.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat color blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en blau

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb faldons de teula àrab
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixants de fibrociment pintats en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

129

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB:taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana NE, donant al c. de la Pruna 2. Façana SE

4. Balcó de la 1ra planta en la façana NE

3. Faç. SO, donant al c. Sta. Bàrbara

5. Entrada en la façana SE

6. Finestres de la façana SE

FID
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TIPOLOGIA

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antiga casa menestral transformada en habitatge plurifamiliar. Les transformacions
van afectar principalment l’espai de planta baixa, originàriament destinat a les
activitats menestrals o productives i actualment utilitzat com garatge, amb la necessitat
d’ampliar els accessos per el passatge dels cotxes. L’altra transformació important va
ser l’afegiment de la segona planta, de proporcions i obertures molt diferents.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. principal orientada a NE, amb balcó en la 1ra planta amb llosana de pedra suportada per
dues mènsules. L’entrada als habitatges del 1r nivell es troba en la faç. SE, una porta estreta
damunt de la qual hi ha un arc de pedra vista molt rebaixat que fa pensar a la presència
originàriament d’un portal molt més ample, probablement l’accés a l’espai destinat a les activitats
menestrals. En canvi en la p.b. de la faç. principal hi ha l’entrada del garatge que podria ser
l’ampliació de l’entrada originaria a l’habitatge col·locat al nivell superior. L’impossibilitat de passar
amb el cotxe pel carrer lateral va fer necessari la col·locació de l’accés al garatge per aquest
costat. Les obertures del 1r nivell mantenen les característiques originals, mentre aquelles de la
2na planta, de forma allargada en sentit horitzontal, suggereixen l’afegiment d’aquest nivell en
una època més recent. Això també passa en la faç. SE, caracteritzada per l’escassesa de buits i
la fort inclinació del terreny, i en la faç. SO, on la p.b. correspon al 1r nivell del costat oposat. Aquí
hi ha una altre garatge i una altra entrada porta pels ocupants de l’habitatge col·locat al 2n nivell.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles, excepte l’arc rebaixat de l’antic portal en la faç. SE

bo

bo
regular

FUSTERIES: de fusta pintada en blau en p.b. i 1r pis, i d’alumini pintat en blanc al 2n nivell.

bo

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes NE i SO.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques pint. en blanc o sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Gràcies al respecte d’alguns criteris volumètrics i d’acabats, les parts afegides resulten fàcilment identificables
sense entrar en contradicció amb l’entorn edificatori o la resta de la façana. Això sí, cal adequar la mida de les
obertures i suprimir el calaix exterior de la xemeneia
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
En futures intervencions només seran consentides fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza la supressió de la xemeneia exterior i la col·locació, en conducte interior, de
la mateixa (Façana SE)
S’autoritza l’adequació de les obertures situades al tercer nivell, amb proporcions on
predomina l’horitzontalitat , especialment a la situada al carrer de la Pruna

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

130

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 23 / Carrer de la Pruna, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatges
ÙS ACTUAL

Habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al c. Nou, front NE 2. Façana de cantonada, front NO

4. Planta baixa de la façana NE

3. Façana al c. de la Pruna, front
SO

5. Coberta, vista des del campanar de l’església

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici d’habitatges de renda construït aprofitant l’estructura d’un habitatge preexistent,
encara visible en la p.b. i en el 1r nivell del front NE. L’edifici actual és tipològicament i
volumètricament poc vinculat amb la tradició constructiva local i amb l’entorn edificatori
d’aquest habitatge, caracteritzats majoritàriament per volums inferiors i habitatges
unifamiliars, encara que els acabats s’adaptin als colors i materials comuns en el casc
antic.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: terrasses i trams de 1vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici de cantonada, amb 3 façanes visibles. La faç. NE és la que més conserva característiques
de l’habitatge original. Els primers dos nivells d’aquest front tenen les clàssiques obertures
presents en la majoria dels habitatges tradicionals de finals del segle XVIII en Cadaqués: dos
accessos en p.b., u ampliat i aprofitat pel garatge i l’altre és l’ingrés principal als habitatges dels
nivells superiors, i un balcó i una finestra al primer nivell. Damunt d’aquesta construcció primitiva
van ser afegits 2nivlls més. A la 2na planta en els fronts NE i SO corresponen dues balconades,
úniques i llargues, amb ampit de mur ple suportat per una sèrie de voltes. Del 3r nivell en el front
NE només es veu l’ampit de mur ple de la terrassa que tanca aquesta façana, mentre en la
façana de cantonada és veu un cos més alt cap a l’extremitat dreta, al qual en el front SO
correspon una balconada llarga com l’inferior, de mur ple però sense voltes. En aquest front hi ha
també una altra entrada als habitatge, probablement afegida quan va ser creada la 3ra planta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada en varis colors. Obertures tractades amb pavés a la faç. de
cantonada.

bo

COBERTA: terrasses pavimentades excepte el cos del 3r nivell cobert per un vessant de teules.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La volumetria total, l’altura de l’edifici i els balcons continus de mur ple de la 2a i 3a planta son en contradicció
amb l’entorn edificatori i la tradició constructiva local.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-se al PGOU i PE

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el 4t nivell i la formació d’una
coberta a dues aigües, en les condicions que determina el PE

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivell sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer Nou, costat NE

2. Façana al carrer de la Pruna, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral molt comú en els segles XVIII –
XIX. Es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de
destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge. En aquest cas la construcció va sofrir importants modificacions en façana,
però la distinció de funcionalitat de l’espai interior ha segut mantinguda, deixant
l’habitatge només en la primera planta i destinant la planta baixa a garatge.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes d’aquest habitatge van sofrir modificacions importants. Amb tota probabilitat la
façana principal originàriament era aquella que dona al carrer Nou, així com per la majoria de les
construccions veïnes. En planta baixa, on ara hi ha l’ampla porta del garatge que ocupa tota
l’amplitud de la paret, hi havia d’haver el portal que probablement constituïa l’únic accés a l’edifici,
a través de l’espai de planta baixa, destinat, en aquesta tipologia d’habitatge, a les activitats
menestrals o productives. També les obertures de la 1ra planta van ser ampliades, com és
evident en la finestra de dimensions molt superiors que aquelles tradicionals. La façana que dona
al carrer de la Pruna és on es troba l’entrada actual a l’habitatge, a la quota del primer nivell, sent
la p.b. ocupada pel garatge. L’entrada és servida per una escala exterior d’un sol tram adossada
a la paret que és endarrerida respecte al pla de façana de manera que la paret exterior de l’escala
resulta alineada amb les façanes veïnes.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en la façana NE i en la 1ra planta d ela façana SO, mentre la p.b. té un
paredat de pedra vista amb aparell recent, també en correspondència de l’escala, que té esteses
revestides amb lloses de pissarra i barana metàl·lica pintada en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta sense pintar amb persianes enrotllables blanques.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants de fibrociment en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
S’autoritza encalcinar el sòcol format per l’escala exterior al carrer de la Pruna

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 21
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en parcel·la molt estreta constituint un habitatge unifamiliar pertanyent a
la categoria d’habitatge tradicional popular, de petites dimensions, amb façanes de
composició molt senzilla i predomini dels plens sobre els buits.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, costat NE, de planta baixa i pis i composició senzilla, amb
obertures col·locades en una columna a la banda esquerra de la paret: la porta d’entrada en
planta baixa i un balcó en la 1ra planta, amb llosana de pedra amotllurada i arrebossada com el
ret de la façana i barana de barrots cilíndrics de fosa.
La façana posterior dona al carrer de la Pruna, que té una quota una mica superior que el carrer
Nou, així que la planta baixa resulta semienterrada i la finestra corresponent amb aquest nivell és
col·locada en la franja baixa de la façana. Amés de aquesta obertura i de la finestra del 1r nivell,
hi ha una altra petita presa de llum quadrada en l’extremitat dreta de la façana entre els dos
nivells.

bo

bo

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta sense pintar excepte la finestreta quadrada de fusta pintada en blanc.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica, sense pintar en el front NE i esmaltada en verd en el
front SO. Baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 19
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Entrada principal, façana NE

3. Balcó de la 2na pl., faç. NE

1. Façana al carrer Nou, costat NE

4. Finestra de la p.b., faç. SO

5. Façana al carrer de la Pruna,
costat SO

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar dels finals del segle XIX de grans dimensions, casi
confluint en la tipologia de la casa burgesa, de la qual té el caràcter senyorial debut al
gran portal d’entrada, a la llarga balconada i a les obertures amb arcs rebaixats de la
façana principal.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 2 nivells
/
3
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, front NE, amb un gran portal d’entrada en l’extremitat esquerra de
la p.b., una llarga balconada amb dues obertures en la 1ra planta i una finestra i un petit balcó en
la 2na planta. Totes les obertures d’aquest front tenen brancals i arc rebaixat de maons vistos i
estan col·locades segons un perfecte esquema d’eixos de correspondència horitzontal i vertical,
conferint a la façana un aspecte harmònic i equilibrat. Les proporcions, la balconada i el portal
confereixen a l’edifici un caràcter moderadament senyorial. L’esquema distributiu també es
repeteix en el front oposat, on la façana té un aspecte molt més pla per l’absència de balcons. En
aquest costat hi ha un altre portal d’entrada més petit que aquell de la façana principal.
L’ús dels materials tradicionals és apreciable per la presencia parcial de l’arrebossat: el paredat
de pedra i l’ús dels maons pels emmarcaments de les obertures pertany als sistemes tradicionals
de la construcció catalana.
Acabats.
Arrebossat pintat en beige molt clar present només en la 1ra i 2na planta de la façana NE. La
resta de parets son de mur de pedra vista. La llosana de la balconada de la 1ra planta té una
estructura metàl·lica en estat avançat d’oxidació. L’altre balcó té la tradicional llosana de pissarra.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i arcs rebaixats de maons vistos.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd, blanc o sense pintar.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics esmaltats en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les fusteries originals com la gran porta de fusta tradicional en els habitatges
menestrals
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
●
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’actual o l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element) deixant vistos els emmarcaments de
maó que constitueixen els brancals i les llindes
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 17
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer Nou, costat NE

2. Façana al carrer de la Pruna, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció resultant del desenvolupament d’un habitatge tradicional. Aquest tipus
d’habitatge deriva de l’arquitectura popular i sòbria del segle XIX, amb façanes de
composició senzilla, la posterior més plana que la principal per total absència de
balcons, tots col·locats en un front. Se situa en una parcel·la estreta que resulta
completament edificada. La 2na planta d’aquest edifici va ser afegida ne una època
successiva a la construcció originaria, com demostra la seva composició i l’altura de
l’habitatge respecte a les cobertes de les construccions que la precedien a sud.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, front NE, de p.b. i 2 nivells i composició molt senzilla,
característica dels habitatges tradicionals: les finestres tenen forma rectangular amb escassa
diferencia de mida entre les dues dimensions i els balcons, l’inferior més alt que el superior, tenen
orientació vertical i estan col·locats en una sola columna. L’entrada principal es troba en aquest
front, en l’extremitat esquerra de la p.b. on també hi ha una finestra i una presa de llum estreta i
alta al costat de l’entrada.
El front posterior, donant al carrer de la Pruna, té aspecte més pla per total absència de balcons i
també més ple, per tenir en cada planta només una finestra normal i una petita presa de llum
quadrada per l’escala interior atansada a la mitgera. Romp aquest ritme el gran forat únic de la
2na planta que ocupa casi tota l’amplitud de la paret, constituint una espècie de pati, fruit d’un
llenguatge evidentment modern diferent però no contradictori respecte l’entorn edificatori.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Baranes metàl·liques de barrots cilíndrics pintats negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau excepte la finestra d’alumini del 1r pis en la faç. SO.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes exteriors.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar, baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza a fer un tractament adequat de la paret mitgera vista amb la parcel·la 135
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza la substitució del forat de la 2na pl. faç. SO per dues finestres amb
mateixes forma i dimensió d’aquelles inferiors.

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. Menestrals / prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

2

1
1. Façana al carrer Nou, costat NE
2. Façana al carrer de la Pruna, costat SO
3. Coberta, vista des del campanar de l’església
3

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestrals. En la tipologia més comú, en la
que es troba aquesta construcció, hi ha dues entrades independents, una que dona
accés directe a l’espai interior de la p.b., avui utilitzat com garatge, en passat destinat
a les activitats menestrals o productives, i l’altre, una porta més petita, que dona a les
escales interiors que porten als habitatges col·locades a les plantes superiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 2 aigües +terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, front NE, amb composició típica d’aquesta tipologia no obstant les
modificacions sofertes. En planta baixa hi ha l’ample porta del garatge, probablement obtinguda
per l’ampliació de l’antic portal que ja en la construcció originaria servia de manera independent
l’espai interior de la p.b., destinat en el passat a les activitat menestrals, i una altra porta, més
estreta, que dona a les escales que porten a l’habitatge, avui com ahir, col·locat en la 1ra planta.
Al nivell superior hi ha una finestra i un balcó no en eix amb les obertures inferiors. La façana
posterior té la planta baixa lleugerament enterrada i aspecte pla per l’absència de balcons, les
finestres, de les quals molt probablement aquella en el mig de la p.b. va ser afegida
posteriorment, no tenen correspondència axial i estan dividides per amples àrees de mur ple. A
dalt de tot el vessant de coberta en aquest front va ser substituït per dos cossos sobresortint amb
una terrassa entremig. Aquest afegiment va canviar completament l’aspecte de la façana i resulta
en contradicció amb l’entorn edificatori i la tradició constructiva local.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Barana metàl·lica del balcó pintada en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintada en verd, blanc o sense pintar.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb una part coberta per una terrat mirant cap a SO
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant en fibrociment pintat blanc.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A nivell de coberta es va afegir un 3r nivell que constitueix un volum disconforme
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte l’adequació del tercer nivell

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la remodelació de les construcció afegida com a 3r nivell i la seva
substitució per unes golfes que permetin adequar la coberta a dues vessants, amb
ràfec i rematades per teula àrab, d’acord amb el PGOU i el PE

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

136

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1
1. Façana al carrer Nou, costat NE
2. Extremitat N de la façana NE
3. Façana al carrer de la Pruna, costat SO

3

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge derivat de la unió de dues cases menestrals. Es tracta d’una casa artesanal
tradicional que presentava la particularitat de destinar la planta baixa a les activitats
menestrals o productives i les plantes superiors l’habitatge.
En la tipologia més comú, en la que es troba aquesta construcció, hi ha dues entrades
independents, una que dona accés directe a l’espai interior de la planta baixa i l’altre,
una porta més petita, que dona a les escales interiors que porten als habitatges
col·locades a les plantes superiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproxim. quadrangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En façana encara es poden identificar les dues cèl·lules que formen l’habitatge, especialment en
la façana al carrer Nou, on les cobertes estan a una altura diferent, encara que de poques
desenes de centímetres. En aquest front també es troben les característiques que fen pensar la
derivació d’aquest habitatge des de una casa menestral, per la presencia de dues entrades, una
porta finestrada que pertany a la botiga que actualment ocupa l’espai de la planta baixa, i una
porta més estreta que és l’entrada a l’habitatge col·locat al primer pis. Al seu costat, en la segona
cèl·lula, també hi ha un altre accés, segurament ampliat respecte a l’original perquè poguessin
entrar cotxes ja que actualment és la porta d’un garatge. Les formes rectangulars i les
proporcions de les obertures del 1r pis son les tradicionals d’aquests habitatges, així com l’ús de
la llosa de pissarra com davantal en una de les finestres. La faç. posterior, donant al carrer de la
Pruna, és senzilla, plana, per l’absència de balcons, i amb prevalença de mur ple sobre els buits.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Barana del balcó de barrots metàl·lics pintats en
negre

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en vermell o sense pintar.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintat en verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació general de les dues façanes: obertures, ritme,..

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: restaurant – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer Nou, costat NE

2. Façana al carrer de la Pruna, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional profundament transformat en època més recent. Avui té la doble
funció de espai comercial-productiu en planta baixa i habitatge als nivells superiors i
els dos accessos independents, aquí fins i tot col·locats en les dues façanes
oposades. Però no és comprovable que això sigui una heretat de la construcció
originaria.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou on en planta baixa hi ha les dues amples obertures, una porta i una
finestra, del restaurant, fruit de una intervenció recent. Al primer nivell es mantenen dos finestrals
molt alts i en la 3ra planta, afegida en època posterior a la construcció originaria, hi ha un únic i
llarg balcó amb ampit de mur ple que constitueix un volum disconforme respecte la resta de la
mateixa façana i d’aquelles veïnes. El front oposat té composició i aspecte completament diferent
i és el que probablement més conserva les característiques originaries. En planta baixa hi ha la
porta d’entrada als habitatges de la 1ra i 2na planta i als dos nivells superiors quatre petites
finestres, dues per planta, una mica amagats pel grossor del mur, estan col·locades amb
correspondència horitzontal però no vertical entre elles. La presencia de pocs i petits forat
confereixen a aquesta façana un aspecte molt més seriós i menys retocat.
Acabats.
Façana NE arrebossada i pintada en blanc en el 1r i 2n nivell, mentre la paret de pedra és vist en
la planta baixa. Façana SO arrebossada i pintada en blanc amb un petit sòcol de pedra vista.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.

bo

bo

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc.
COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb ràfec de maó de pla.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques esmaltades en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

S’autoritza la substitució del balcó de la 2a planta de la faç. NE per un altre de vol i
proporció inferiors i amb barana (com els del primer nivell)
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritza la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors, però mantenint
la verticalitat en el cas dels baixants.
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’adequació general d’ambdues façanes: obertures, mides,...

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/produc. – Nivell sup.: hab.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Detall de la llosana del balcó en la 1ra planta de
la façana NE

1. Façana al carrer Nou, costat NE

3. Façana al carrer la Pruna, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model bastant bé conservat de casa menestral unifamiliar, amb ample portal en planta
baixa que servia d’accés tan a l’espai de planta baixa destinat a les activitats
menestrals o productives com a l’habitatge col·locat en la planta superior. La 2na
planta va ser afegida en una època posterior. És un bon exemple d’intervenció de
remonta, ben integrada amb l’entorn sense haver de canviar el llenguatge compositiu
ni la seva relació amb la tipologia antiga de casa menestral.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
?

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de dues aigües.

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, orientada a NE, de planta baixa i 2 nivells. Les primeres dues
plantes pertanyen a la construcció original, de la qual mantenen tan la composició com els
materials. Les obertures estan col·locades en la franja dreta de la façana: en planta baixa hi ha un
ample portal amb brancals i arc rebaixat de maons posats de pla en les files inferiors i a plec de
llibre en aquelles superiors i al nivell superior un balcó amb llosana de pedra monolítica i barana
metàl·lica de estil tradicional, amb barrots cilíndrics. El portal era, com avui, l’únic accés a l’edifici,
que servia per això tan l’habitatge com l’espai de planta baixa destinat a les activitats menestrals
o productives. La planta afegida al segon nivell té dos finestrals iguals i és arrebossada i pintada
en blanc a diferencia de la paret de pedra vista de la part inferior. La faç. posterior té un nivell
menys, trobant-se la p.b. quasi completament sota la quota del carrer en aquest costat. Aquí
l’única obertura de l’antiga construcció és una finestreta al 1r nivell, mentre la planta afegida té un
finestral com en el front oposat i una finestra petita. En el front SO d’aquest nivell la paret és casi
completament substituïda per una vidrada.
Acabats.
Mur ple de pedra vista en p.b. i 1r nivell. Arrebossat pintat en blanc en la 2na planta.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: portal amb arc i brancals de maons. Finestres i balcó amb
brancals, llindes i davantals de pedra de forma irregular. Llosana del balcó de pedra no tallada.

regular

FUSTERIES: portes i finestres de fusta, pintada en blanc en el portal i en verd en les altres.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb ràfec de maó de pla de dos gruixos.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix l’estructura de pati-jardí, així com la tanca amb la gelosia de fusta
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
●
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent (diferenciat en dos)

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

●
●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritzen baixants en façana, però cal corregir la verticalitat
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Finestra de la 1ra planta en la façana NE

1. Façana al carrer Nou, costat NE

3. Front SO, al carrer de la Pruna

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Petit habitatge popular de escassa profunditat, amb una sola façana exterior, mirant
cap a NE. La part posterior de la parcel·la és un petit jardí delimitat per una tanca
alineada amb les façanes de les construccions venes.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
?

TIPUS COBERTA:
Inclinada, d’un únic vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana exterior donant al carrer Nou, costat NE. Té planta baix ai pis i composició molt senzilla,
amb només dues obertures, una porta finestrada en la franja dreta de la planta baixa, únic accés
a l’habitatge, i una finestra en la franja esquerra de la 1ra planta. La façana manté l’aspecte
original amb l’única modificació relativa a la porta d’entrada que es va modificar en una porta més
estreta amb una finestra acostada alt i estreta.
La paret de pedra vista de la façana posterior de l’habitatge és molt poc visible, per la presencia
de molta vegetació en el petit solar-jardí que ocupa la superfície restant de la parcel·la i pel mur
de tanca que el delimita, fet per elements irregulars de pissarra i sostenint una cancel·la metàl·lica
de protecció.
Acabats.
Façana NE arrebossada i pintada en blanc, dolent en la part inferior. Façana SO de pedra vista.
Cancel·la metàl·lica pintada en blanc en la tanca del front SO. Davantals de llosa de pissarra.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

regular

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer Nou amb ràfec de lloses de
pissarra en la cara inferior.

regular

DESGUÀS COBERTA: no visibles.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes, feta excepció per la restitució
de la forma originaria de la porta en la faç. NE
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Nivell sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells superior: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer de la Pruna, costat
SO

1. Façana al carrer Nou, costat NE

3. Entrada al carrer de la Pruna

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de petites dimensions ocupada per una construcció que en origen havia de
pertànyer a la tipologia de les cases menestrales unifamiliars, amb ample accès en
planta baixa servint l’espai interior d’aquest nivell destinat a les activitats menestrals o
productives i una segona entrada més petita que porta a l’habitatge col·locat al nivell
superior.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’habitatge, entre mitgeres, té dues façanes exteriors, de composició molt senzilla. La faç. NE,
donant al carrer Nou, té p.b. quasi totalment ocupada per l’ample porta del garatge, obtinguda
amb tota probabilitat mitjançant l’ampliació de l’antic accés que servia l’espai interior de la p.b.
destinat a les activitats menestrals o productives, segons el model de casa menestral comú del s.
XVIII. La 1ra pl. d’aquest front té una finestreta i un balcó de proporcions notables respecte a la
superfície de la faç., amb llosana monolítica de pedra local, tot just tallada per donar-li la forma
rectangular, i barana de barrots metàl·lics de secció quadrada alguns lleugerament decorats per
una torsió en el tram de mig. L’entrada a l’habitatge, col·locat al 1r nivell, es troba en la faç.
oposada, donant al carrer de la Pruna. En aquest font la p.b. apareix semienterreada per ser el
carrer a una quota més alta que al costat oposat. La porta d’entrada és col·locada al fon d’un
passadís cap a l’interior de la parcel·la, ocupat pels graons que des de la quota del carrer pugen
fins a la porta que es troba a nivell de la 1ra planta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Balcó amb llosana de pedra sense pintar i barana
metàl·lica del balcó pintada en gris fosc. Graons exteriors amb esteses de maons.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau, encloses la porta del garatge i la cancel·la del passadís.

bo

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant plàstic pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU i si es justifica la
presència d’aluminosi en part de l’estructura (bigues)
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’accepta la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris del PGOU i el PEU
(PB+2 i ARM 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i els eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

●

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

141

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: act. artesanal – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana lateral, costat SE

1. Façana al carrer Nou, costat NE

3. Façana al carrer de la Pruna,
costat SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

141

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivant de la transformació i ampliació d’un habitatge ja existent a partir
del segle XIX. Les transformacions principals van afectar sobretot la part de dalt de
l’edifici i el cos trapezoïdal de cantonada probablement afegit en època posterior.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. princ. al carrer Nou, de p.b. i 2 nivells. La distinció entre els dos cossos que componen
l’edifici és clara. Observat individualment, el cos més a N té una faç. de composició molt regular
on les obertures estan distribuïdes en dues columnes, respectant una certa correspondència
entre elles. Com sempre passa en els hab. tradicionals, la dimensió de finestres i balcons és
inferior en la pl. de dalt respecte als nivells inferiors. En aquesta faç. en p.b. hi ha l’entrada princ.
a l’edifici. El cos de cantonada té p.b. destinada a taller de pintura, amb ample accés independent
i només una finestra de modestes dimensions en la 1ra pl. El 2n niv. és una terrassa, de la qual
en faç. es veu l’ampit de mur ple i l’estructura de bambú i corda que cobreix una petita part de la
seva superfície. Aquest cos romp una mica la regularitat de la composició de la resta de la faç. i
suggereix la seva aparició en època posterior a la construcció originaria. La faç. de cantonada
pertany a aquest cos i té dues finestres en p.b. i dos balcons en la 1ra pl. amb ampit de mur ple i
dimensions pròpies d’un llenguatge constructiu més recent. La faç. posterior, donant al carrer de
la Pruna, té la p.b. semienterrada amb 2 preses de llum tot just damunt de la quota del carrer.
Totes les altres obertures d’aquest front son finestres, poques i de varies dimensions: la distinció
entre els dos cossos es repeteix en aquest costat per la prevalença del mur ple sobre els buit de
la part de faç. corresponent al cos pressuposat anterior.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en blau.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau, excepte la porta d’entrada de fusta sense pintar.

regular

COBERTA:de 2 aigües de teules àrabs damunt del cos N; terrat pavimentada damunt del cos S

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd; baixants de fibrociment blancs.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte per entregar les
construccions afegides del 3r nivell a les façanes i la supressió del terrat-terrassa

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de vessants de la part de coberta inclinada
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc dels ampits dels balcons en la façana SE i la seva substitució
amb baranes metàl·liques del mateix tipus que les altres.
S’autoritza l’adequació general de les façanes: tamany i proporció de les obertures

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

142

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Antic hospital

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

AUTOR

Segle XIV
ÙS ORIGINAL

Hospital
ÙS ACTUAL

Residència
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

DENOMINACIÓ: L’Hospital

1. Cantonada nord

2. Primer nivell façana sud

4. Vista parcial façana oest

3. Façana est

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

142

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quad. amb pati interior

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció aïllada en parcel·la de cantonada. L’edifici té orígens molts antics i encara
que alguns elements, com les obertures de la façana sud, hagin estat modificats, es
conserva perfectament la tipologia d’estructura hospitalària amb planta de forma
quadrangular i amb el pati interior, constituint un tipus edificatori singular.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 4 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT
CONS.

FAÇANES:
L’edifici té quatre façanes visibles, dues, façanes nord i oest, donen al carrers i dues a l’interior de l’illa.
L’entrada principal es troba en la façana nord, de planta baixa i pis, i té doble porta amb un petit espai
entremig. El portal exterior amb arc carpanell conserva una bonica porta de fusta, mentre la portafinestra interior té arc rebaixat com les altres finestres de la mateixa planta. En aquesta façana i sobretot
en aquella del costat oest les obertures son poques i petites i una mica amagades per el grossor del
mur amb una fort prevalença de la massa dels murs, típica de les construccions dels segles XIII i XIV.
Les altres dues façanes, aprofitant de l’orientació cap a sud i est, tenen més obertures, casi totes
finestrals i balcons, amb dimensions estandarditzades i distribuïdes respectant una certa axialitat entre
elles. La diferencia de profunditat i tractament dels acabats de la llosa del primer balcó en la extremitat
oest de la façana son testimonis evidents de les modificacions operades a aquest costat de l’edifici.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en totes les façanes, presentant destacaments puntuals en les franges
inferiors de les parets nord oest. Els balcons tenen lloses arrebossades i pintades en blanc i baranes
metàl·liques pintades en negre.

bo

def.

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintades en els varis colors típics locals.

bo

COBERTA: de pavelló de teules àrabs, amb carener de rajoles i teules sortints en tres capes.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques; baixants en fibrociment.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Una placa al costat de l’ingrés en la façana nord posa la data 1339 com any de fundació d’aquesta residència i la
parcel·la ja apareix parcialment construïda en el plànol del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC).
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent a la construcció assenyalada com a 1 i
s’autoritza a part de la construcció 2, d’acord amb els criteris del PGOU i el PEU

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (materials i colors originals)

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza actuacions de restitució dels valors tipològics originals, amb l’eliminació
d’elements afegits: condicionadors d’aire, etc...
S’autoritza l’adequació dels espais de jardí i l’estudi d’interconnexió amb el CAP

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

143

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana oest

Esc. 1:1000

2. Façana sud

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

143

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici d’habitatges de renda de recent construcció, tipologicament poc conformat amb
la tradició constructiva local, caracteritzada majorment per volums inferiors i habitatges
unifamiliars, encara que els acabats s’adaptin als colors i materials comuns en el casc
antic. L’edifici està format per un cos principal de cantonada i un cos adossat al costat
nord amb cobertes independents.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici presenta dues façanes visibles al carrer, de planta baixa amb funció de garatge i d’espai
per activitat comercial i 2 nivells amb funció d’habitatges. Les façanes son caracteritzades per una
fila de falses arcades rebaixades en planta baixa amb pilars i murs entremig que son de pissarra
fins a la quota d’imposta de les llindes, i, als nivells superiors, per balcons amb ampits de mur ple
i finestrals. Els costats nord i est son parets de conjunció deixades sense arrebossar, amb
l’estructura de pilars de formigó i murs de tancaments de forats vistos.
Acabats.
Façanes amb murs de pissarra vista fins a la quota de llinda de les obertures de planta baixa i
arrebossat pintat en blanc damunt d’aquesta. Els davantals de les obertures son revestits de
rajoles esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: el cos principal té coberta de dues aigües de teules damunt de les dues façanes
consecutives sud i oest i terrassa damunt de la cantonada contraposada. El cos adossat té
coberta de dues aigües de teules amb carener paral·lel a la façana oest.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques esmaltades en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació d’elements com: composició de façanes, proporció vertical
d’obertures, supressió del balcó massís per calat amb barana metàl·lica
S’autoritza el tractament de la important paret mitgera dreta que resta visible

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 6 / Carrer Nou, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Equipament sanitari
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Centre d’Atenció Primària (CAP)
ÙS ACTUAL

Centre d’Atenció Primària Cadaqués
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana de la parcel·la 144

2. Façana de la parcel·la 146

3. Coberta plana del conjunt de les dues parcel·les que s’interposa entre les cobertes
inclinades de les construccions preexistents de les altres parcel·les de l’illa

FID

144-146

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

144-146

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El conjunt és format per una construcció de nova planta que ocupa l’espai de forma
irregular de dues parcel·les no contigües en façana, interposant-se així entre les
construccions preexistents de les parcel·les veïnes, de les quals es diferencia
totalment, especialment per tipologia de coberta i composició de la façana.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/ Solar - 1

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana visible al carrer és la del costat sud i és formada per les façanes no contigües de les
dues parcel·les que formen el conjunt. Entre elles hi ha la façana d’una petita parcel·la amb un
habitatge preexistent a la construcció del equipament sanitari.
La destinació publica d’aquest edifici i la seva funció d’equipament sanitari van determinar la
necessitat d’una entrada ampla i dotada de rampa per a discapacitats i una distribució de l’espai
interior segons precises exigències. En façana, això comporta una composició molt diferent en
comparació amb les tipologies de façanes dels habitatges als costats i al front d’aquesta parcel·la,
sobretot per la tipologia de les obertures i la col·locació retrocedida de l’entrada, mentre per
dimensions i acabats la integració resulta millor.

bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Revestiment dels davantals amb rajoles ceràmiques esmaltades en
verd.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.

bo

FUSTERIES: metàl·liques pintades en blanc.
COBERTA: plana.
DESGUÀS COBERTA: no visibles.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4. Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació general compositiva de les façanes, encara que suposi un
augment de volum amb el creixement d’un segon nivell per adequar-lo a les dues
construccions mitgeres

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

145

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

1ra meitat segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: garatge – Nivells superiors: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Única façana visible al carrer, costat sud-oest

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aprox. rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible és la del costat SO de la construcció, de planta baixa i pis i composició molt
senzilla. En planta baixa hi ha l’entrada principal que porta a les plantes superiors per mig d’una
escala interior. Aquesta porta està col·locada a una extremitat de la façana, mentre que en el
centre hi ha una altre accés, molt ample, que constitueix l’entrada a l’espai independent de la
planta baixa i que actualment té funció de garatge. En la primera planta hi ha dues finestres de
dimensions diferents col·locades segons la distribució de l’espai interior.

bo

Acabats.
Façana frontal arrebossada i pintada en blanc fosc. Façana lateral (parcialment visible) no
arrebossada.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en totes les obertures.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a la façana; plana (terrassa)
sobre una petita àrea interior.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar. Baixant en fibrociment pintat blanc.

bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc en paral·lel a l’execució d’un nou projecte de tipologia
adequada a l’entorn i al caràcter de conjunt històric

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

147

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 4
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Façana visible al carrer, costat sud-oest

Esc. 1:1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

147

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la construïda anteriorment al 1892 (plànol històric Port de Cadaqués, 1892 –
AHCOAC). L’edifici actual manté les característiques de les construccions tradicionals
amb destinació d’ús diferent entre la planta baixa i els nivells superiors, amb l’entrada
principal estreta i col·locada en una banda de la façana i les obertures de dimensions
degradants des del nivell inferior cap al de dalt.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible des del carrer és la del costat sud-oest, de planta baixa i dos pisos, amb
distribució de les obertures regularitzada per un sistema de dos eixos verticals i tres horitzontals
corresponents als tres nivells. En planta baixa hi ha els dos accessos a l’edifici, o sigui la porta
d’entrada que dona a l’escala interior que porta als habitatges en les plantes superiors i l’entrada
més ampla a l’espai interior de la planta baixa utilitzat com garatge. Als nivells superiors les
finestres, en eix amb la porta d’entrada, tenen la mateixa amplitud, mentre que en eix amb la
porta del garatge hi ha els dos balcons, l’inferior més petit que el superior.

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Balcons amb llosanes també arrebossades i pintades en
blanc i baranes metàl·liques pintades en blau.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau amb persianes enrotllables blanques.

bo

COBERTA: de teules àrabs de un vessant amb ràfec senzill de maons xemeneia tradicional.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes. Només s’autoritza la reducció
de les dimensions de la llosana del balcó de la 2a planta
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer Nou, costat sud-oest

2. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la resulta construïda des de èpoques anteriors al 1892 (plànol històric Port
de Cadaqués, 1892 – AHCOAC). Debut a les transformacions sofertes no encaixa
totalment les característiques de la tipologia constructiva de la casa tradicional, però
d’ella conserva alguns elements.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 2 aigües + terrats

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al costat SO, l’única visible des del carrer. En l‘extremitat dreta de la façana en
planta baixa hi ha la porta d’entrada, en correspondència de la qual hi ha dues petites finestres
als nivells superiors que enllumenen l’escala interior. Al costat de la porta hi ha altres dues
obertures, dues finestres de les quals la d’esquerra té davantal i llinda arrodonits i sortints del pla
de façana amb respectius cossos de mur de superfície arrodonida, amb forma característica
d’algunes obertures dels segles XIII-XIV. Les obertures de les plantes superiors son dos alts
balcons col·locats en la franja a l’altra extremitat de la façana respecte a l’escala.
En la cantonada SO de l’edifici va ser afegit un cos trapezoïdal on es va posar l’escala que també
porta a la terrassa a nivell de coberta i que en faç. resulta disconforme per la seva altura.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc amb baranes metàl·liques senzilles pintades en blau als
balcons i com proteccions de les finestres en planta baixa.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau en totes les obertures feta excepció per les finestretes de
l’escala amb marcs de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: una coberta de dues vessants de teules àrabs perpendiculars l’un a l’altre cobreix la
majoria de la superfície, excepte la franja més oriental, coberta per una terrat pavimentat i
accessible a partir d’una sortida en la planta de dalt del cos, sobresortint en la cantonada SE.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: part del badalot de l’escala,
per permetre la formació del faldó de coberta corresponent i l’entrega en façana
mitjançant el ràfec tradicional

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

149

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Pl. del Doctor Pont, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Modernista

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX (1910)
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ: Casa Turull

4. Detall dels esgrafiats de la façana

1. Façana principal, a la plaça del Doctor Pont (costat SE)

5. Finestres de la façana SO

2. Façana lateral, costat NE

3. Finestres de la façana SO

6. Façana posterior, costat NO

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa unifamiliar de cantonada en parcel·la ja construïda en el XVII segle (plànol
històric Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC) de la prima dècada del segle XX amb
acabats típics de l’època.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al costat sud-est, mirant cap a la plaça del Doctor Pont, on hi ha l’accés principal
e planta baixa i altres des plantes amb obertures col·locades segons un esquema regular d’eixos
verticals i horitzontals. Les finestres del primer nivell, en aquesta com en el costat nord-est, tenen
doble lòbul. De la façana nord-est es veuen poques obertures del mateix estil i distribució
presents en la façana principal: a aquest costat amés s’adossa un cos de doble planta on
actualment hi ha un garatge en planta baixa i una petita terrassa al primer pis on la paret, casi
completament oberta per la presencia de quatre balcons, és una mica enretirada respecte a
l’alineació amb la façana principal. La façana oposada a aquest costat és una mica diferent per
organització i tipologia d’obertures. La planta baixa aquí es transforma en un soterrani per
l’augment de la quota del carrer i les finestres del primer nivell son estretes i de forma rectangular,
excepte aquella en el centre ampla i amb arc carpanell. Una línia continua d’esgrafiats de color
verd decora l’extremitat superior d’aquestes tres façanes. En canvi, la façana que dona a l’interior
de l’illa no és pintada i té poques finestres col·locades segons exigències de distribució interior.
Acabats.
Façanes arrebossades i, feta excepció per el costat NO, pintades color marfil amb esgrafiats verd

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd; baranes i proteccions metàl·liques forjades.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a la façana principal i ampit al
llarg de tot el perímetre.
DESGUÀS COBERTA: no canalons visibles; baixants plàstics.

bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen específicament els arbres i la reixa que forma la tanca del jardí situada a l’accés de la casa.
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt del front marítim, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
●
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat mantenint els esgrafiats

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades en el color verd Cadaqués

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

La fotografia superior, de l’any 1914, mostra una panoràmica de la Platja de Portdoguer, amb la Casa
Turull emmarcada en vermell. La imatge inferior és una ampliació de la mateixa fotografia on es pot
comprovar el manteniment de l’estructura tipològica de l’edificació actual envers la construcció original.
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del Doctor Pont, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

●
●

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

1. Façana al front marítim, costat sud-est

Esc. 1:1000

2. Porxo en la façana sud-est

4. Mur de tancament de la parcel·la al
costat sud-oest.

3. Pati-jardí interior a l’illa amb sortida al carrer Nou, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de recent construcció de volumetria i tractament de les façanes disconformes
per alguns elements. La parcel·la també enclou un àrea no edificada, amb sortida al
carrer Nou, que actualment és un pati-jardí interior a la illa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 i 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal dona al front marítim. Té planta baixa amb un porxo de voltes amb arcs
rebaixats en façana sostingudes per pilastres de pissarra vista, damunt del qual hi ha una ampla
terrassa. Aquest nivell com les altres plantes, amb llarga balconada central i llargues finestres
simètriques als dos costats del balcó, determinen el predomini de la horitzontalitat en la
composició de la façana, no conforme amb les façanes de les construccions veïnes. Disconforme
resulta també el tractament dels acabats, sobretot per les baranes amb plafons plens de les
balconades i de la terrassa del primer nivell, completament diferents de la tradicional barana de
barrots verticals que caracteritza la majoria de les façanes del front marítim. Al costat sud-oest
l’edifici té una construcció adossada amb façana interior a l’illa, visible des del pati-jardí que
també és part d’aquesta parcel·la: també en aquest costat predomina la direcció horitzontal i n’hi
ha alguns elements completament disconformes amb la tradició constructiva i formal del lloc, com
l’escala a dos trams simètrics amb arc de sosteniment.
Acabats.
Façana al front marítim arrebossada i pintada en blanc, amb franja vertical en el centre de la
façana i pilastres del porxo en planta baixa de pissarra vista. Baranes metàl·liques plens de color
blanc. Façanes laterals sense arrebossar.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en planta baixa i en blanc als altres nivells.

bo

COBERTA: de teules àrabs, de dues aigües amb carener paral·lel al front marítim sobre l’edifici
principal, de una aigua descendent des de nord cap a sud sobre la construcció adossada.

bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles en façana.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es fa constar, des del PEU, la necessitat de substitució d’aquest edifici, atenent a criteris paisatgístics i d’encaix
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
S’autoritza que els murs de tancament p.1+2 recuperin l’alineació de façana
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per l’adequació als criteris del PGOU i PE
(supressió del volum disconforme) i l’ocupació del pati segons l’edificabilitat permesa al PG

●
●

S’autoritza la reducció de les lloses dels balcons i la disposició centrada
S’autoritza la modificació de composició i eixos d’obertures per recuperar el ritme vertical

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del 4t. nivell-volum disconforme segons el PGOU i el PE; l’adequació
de les baranes segons barrots verticals de ferro de 12 mm de diàmetre, separats un mínim
de 8 cm i un màxim de 12, passamans pla; encalcinar la pedra de la PB

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de les dues edificacions que existien prèviament a la construcció que ocupa la parcel·la actual
(FID 150) en el front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (1914). Les seves façanes són
emmarcades en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

150

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de les façanes de les dues edificacions que existien prèviament a la construcció que ocupa la
parcel·la actual (FID 150) en el front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer, presa des de les
Voltes de Portdoguer (principis del segle XX). Les façanes són emmarcades en vermell i denoten una
tipologia neoclàssica en la composició, ritme i ornamentació; propi de l’academicisme del darrer quart
del segle XIX i primers anys del segle XX.

FID

150

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

151

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del Doctor Pont, s/n
●

SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Vista de la parcel·la no construïda des de la plaça del Doctor Pont

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

151

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La nova construcció que s’aixequi haurà d’adequar-se a la normativa reguladora del
present Pla Especial i tenir present les especials característiques paisatgístiques i
d’entorn d’aquest solar, amb les respectives edificacions veïnes i emplaçat a
Portdoguer
TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Espai actualment sense construir resultant de l’enderroc d’una primitiva construcció.
Només es conserva la tanca metàl·lica de ferro forjat i la cancel·la integrada en la mateixa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de l’edificació que existia prèviament al solar existent a la parcel·la actual (FID 151) en el front
marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (1914). La façana és emmarcada en vermell. A la part
inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

151

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge de la façana de l’edificació que existia prèviament al solar existent a la parcel·la actual (FID
151) en el front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer. Imatge presa des de les Voltes de
Portdoguer (principis del segle XX). La façana és emmarcada en vermell i denota una tipologia
d’habitatge tradicional, de composició senzilla i equilibrada, pròpia de la segona meitat del segle XIX.

FID

151

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

152

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

Segles XVII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatz./botiga –Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

1. Façana al front marítim, costat sud-est

2. Foto històrica

3. Façana al carrer G. Bruguera, costat nord-est

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

152

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la construïda anteriorment al 1684 (plànol Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC).
L’edifici actual és el fruit de modificacions i afegiments avinguts durant la seva llarga
vida. Manté algunes característiques de la construcció original, com la destinació d’ús
diferent entre els baixos i els nivells superiors, l’accés als habitatges en la façana
lateral i les obertures de dimensions degradants des del nivell inferior cap al de dalt.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal mira a la plaça del Doctor Pont, orientada cap a sud-est amb una exposició a
la llum del sol que justifica la concentració de balcons en aquest costat comparat amb la façana
lateral, on casi totes les obertures son finestres. La planta baixa, en les dues façanes, és ocupada
per activitats comercials. Les obertures de la façana al front marítim son distribuïdes en dues
columnes. Aquelles de la banda esquerra van ser ampliades considerablement, sent originalment
iguals que les de la banda dreta: això va causar la desaparició de la composició simètrica original
de la façana. En una imatge d’inici del segle XX es pot veure que l’edifici tenia un nivell menys: un
tercer pis s’eleva ara damunt dels primers dos, amb una terrassa obtinguda per l’endarreriment de
la paret respecte al pla de façana i dues obertures que ocupen la casi totalitat de la seva
superfície. En l’altre costat visible els buits estan col·locats segon una organització no
rigorosament regular i a dalt de tot es veu la barana de la terrassa de coberta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc fosc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: plana, amb terrassa revestida per rajoles.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment pintat en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la supressió del 4t
nivell i la formació de la nova coberta entregant al pla de les façanes

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes que no sigui destinada a
restablir la forma original i establir el predomini de la proporció vertical
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents actuals
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del 4t nivell (volum disconforme) i la formació dels faldons de
coberta amb ràfec; al 1r nivell la llosana volarà 60 cm màxim i un cantell de 12 cm i
al 2n nivell, una longitud màxima de 2 m, vol de 50 cm i cantell de 12 cm.

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
l’edificació original, abans de ser reformada, existent a la parcel·la actual (FID 152). La façana és
emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

152

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge general del front marítim de la platja de Portdoguer des de sota ses Voltes. La darrera façana
de la dreta, correspon a la construcció existent a principis del segle XX, data en la que està presa
aquesta fotografia i que denota clarament que l’edifici actual està consolidat en bona part, sobre
l’estructura edificatòria original.

FID

152

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

153

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de Guillem Bruguera, s/n
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al Carrer de Guillem Bruguera, 5
2. Façana a la plaça del Doctor Pont
3. Façana lateral

3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

153

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb aigües asimètriques

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Doctor Pont mostra obertures ben distribuïdes, alternança de plens i buits
regulars i presència de balcons amb lloses de considerable voladiu, les de les plantes primera i
segona amb cantonades axamfranades. La planta baixa es presenta amb una obertura culminant
en arc rebaixat i amb brancals aplacats amb pedra, ocupant pràcticament tota l’amplada, que
forma l’accés a l’aparcament. La façana al carrer de Guillem Bruguera no presenta balcons amb
voladius, només finestres de proporcions verticals i quadrades, alineades entre elles, i tancades
amb porticons de lames. L’accés als habitatges es realitza per portes situades en els extrems
d’aquesta façana.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb brancals de pedra de Cadaqués en l’arc de planta baixa

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Brancals de l’arc en pedra de Cadaqués

Regular

FUSTERIES: Fusta pintada en blanc

Regular

COBERTA: Inclinada amb aigües asimètriques de teules àrabs

Regular

DESGUÀS COBERTA: Canaló d’alumini i baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es fa constar, des del PEU, la necessitat de substitució d’aquest edifici, atenent a criteris paisatgístics i d’encaix
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservaciò estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per la supressió del
4t nivell (volum disconforme) d’acord amb els criteris del PGOU i PE

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
I
ALTRES
ACTUACIONS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del cos que forma el 4t nivell i la posterior formació d’una
nova coberta a dues aigües formant ràfec en l’entrega a les façanes; la
reconversió de les obertures del primer i segon pis amb predomini de la proporció
vertical; la reducció de l’obra en les baranes; la regularització de les llosanes de
balcó (llargada màxima de 2 m; separació mínima entre elles de 30 cm, vol màxim
de 50 cm i cantell de 12 cm). Estarà centrada en l’eix de l’obertura i mantindrà una
separació a veïns de 60 cm; s’encalcinarà la pedra de Cadaqués vista.

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
l’edificació original, existent a la parcel·la actual (FID 153). La façana és emmarcada en vermell. A la
part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

153

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge general del front marítim de la platja de Portdoguer des de sota ses Voltes. La penúltima façana
de la dreta, de PB+3, correspon a la construcció existent a principis del segle XX, data en la que està
presa aquesta fotografia. L’edifici respon al model de composició neoclàssica, del darrer quart del
segle XIX i principis del segle XX, basada en la simetria, l’equilibri en el ritme i la proporció de les
obertures, així com en la utilització d’elements ornamentals clàssics: cornises, mènsules,
emmarcaments, etc.

FID

153

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

154

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Primera meitat XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

3
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer de Guillem Bruguera
Façana al carrer de Guillem Bruguera
Detall arc rebaixat
Façana al carrer de Guillem Bruguera
4

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

154

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Sobre la primitiva construcció originària de la primera meitat del segle XIX, en planta
baixa, s’afegí el primer nivell mantenint les característiques tipològiques tradicionals,
però determinant una posició del faldó de la coberta inclinada a l’inrevés del què ha
estat habitual a Cadaqués, és a dir paral·lel a les façanes. Aquest fet ha provocat la
formació de dues mitgeres enfrontades a les altres veïnes.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, amb una única vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat, molt senzill, consta de dues parts: el mur de tancament de la parcel·la, que dona al jardí i
que presenta una única porta d’accés. La façana de l’habitatge formada per dues petites finestres
no alineades entre elles, situades en dues plantes diferents. Hi ha una clara prevalença del ple
sobre els buits.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar de pedra de Cadaqués formant arc en porta i finestra

Bo

FUSTERIES: de fusta; porta i finestra, pintades en color verd

Regular

COBERTA: inclinada a una vessant i rematada per teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: no visible en façana

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cal mantenir el pati-jardí que fa mitgera amb l’edifici de l’antic Hospital. Aixó comporta el manteniment de la paret
de tancament, com una façana oberta al pati que respecti l’edifici històric de l’antic Hospital.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Per les característiques de la construcció existent es prohibeix l’enderroc de l’estructura
portant perimetral, en la part on se situen les dues obertures de pedra
Per les característiques de la posició de la finca, al costat de l’antic Hospital, es demana la
preservació parcial del pati existent i s’autoritza la formació d’un cos afegit posterior al
mateix pati per tal de preservar-lo i revaloritzar-lo
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació de les dues obertures amb arc de pedra
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la preservació del volum existent i completar l’edificació per l’espai de l’esquerra
–entregant a la mitgera-. Conformar una nova coberta tradicional, a una vessant rematada
pel ràfec en la façana.
S’autoritza l’encalcinat dels elements de pedra de Cadaqués vistos: llindes i murs.
S’autoritza l’adequació de l’espai a preservar com a pati-jardí privat amb la possibilitat de
disposar una zona porxada.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 17
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional mod.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al carrer de la Pruna
2. Detall balcó
3. Façana al carrer des Colomer

3

FID

155

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

155

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dos aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Pruna 17, té 3 plantes: la planta baixa amb la porta d’entrada, i dos
nivells més. En el primer nivell trobem un balcó amb llosa i mènsula en pedra amb motllures.
El segon nivell es troba endarrerit respecte a la línia de façana degut a la presència del terrat en
aquest nivell.
La façana entre c. de la Pruna i c. des Colomer segueix el pendent del carrer; en aquesta façana,
pràcticament cega, apareixen només dues petites obertures no alineades.
També la façana al c. des Colomer té dues finestres centrals alineades verticalment.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar de pissarra i davantals ceràmics

Bo

FUSTERIES: persiana en fusta pintada en beige

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab i carener paral·lel a la façana

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en verd
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció Ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació del 3r
nivell a la línia de façana al carrer de la Pruna i la posterior formació de la coberta a
dues aigües, d’acord amb el PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de la composició formada a partir de l’eix que determina la
posició del balcó de la primera planta
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 79)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 15
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1

2

1. Façana al carrer de la Pruna
2. Façana al carrer des Colomer
3. Detall balcó

3

FID

156

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

156

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Pruna es composa de la següent manera: en planta baixa hi ha tres
obertures: una porta, centrada en façana, que dona accès als nivells superiors, i dues entrades
laterals als aparcaments.
En línia vertical trobem les obertures dels respectius habitatges, balcons separats per una agulla
massisa central, alineada amb la porta d’ entrada. Tanca l’alçat l’ampit del terrat del darrer nivell.
L’ alçat al carrer des Colomer es presenta per sota del nivell del carrer; les obertures es limiten a
algunes finestres, alineades entre elles i de grans dimensions. Per damunt de les finestres, el
ràfec de la coberta sobresurt lleugerament respecte a la façana.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar ceràmica

Regular

FUSTERIES: persiana de fusta verda

Regular

COBERTA: inclinada a 1 aigua amb teula àrab i terrassa

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintat en verd
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per a l’adequació a la
normativa vigent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el 4t nivell (volum
disconforme) d’acord amb la normativa de PGOU i PE, així com la posterior
formació de una coberta inclinada amb ràfec

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 13
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3
4

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Façana al c. de la Pruna
Façana al c. des Colomer
Detall porta d’entrada
Detall porta d’entrada posterior
Detalls desguàs coberta
Detall finestra

5

5

6

FID

157

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa trobem la porta d’ entrada i tres finestres que il·luminen aquest nivell; per damunt
d’ aquestes es situa un balcó amb llosa en voladiu, barana metàl·lica i tres obertures alineades
amb les inferiors.
En la segona planta trobem un ulterior balcó amb barana massissa i, a un costat, una finestra
situada en un pla que sobresurt lleugerament respecte al pla de façana.
Les obertures de la façana al c/ des Colomer no responen a una distribució precisa: la façana es
troba per sota del nivell del carrer i es mostren diverses finestres, així com un accès mitjançant
una escala de dos trams, a la planta segona.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar i davantals ceràmics

Regular

FUSTERIES: fusta pintat en blanc

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües amb carener paral·lel a la façana principal

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Protecció Històrica. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’adequació de construccions afegides com l’escala al carrer des Colomer

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 137 i 138)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 11
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Restaurant
ÙS ACTUAL

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

2

3
1

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer de la Pruna, 11
Detall desguàs coberta
Detall balcó
Detall façana al carrer des Colomer

4

FID

158

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

158

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c. de la Pruna, té una composició senzilla: a la planta baixa, trobem la porta
d’entrada al restaurant i una finestra a l’esquerra. Al pis superior, hi ha un balcó corregut amb
dues obertures simètriques que composen la façana .
La façana al carrer des Colomer és situada sota la rasant del carrer i té dues obertures que
donen a una petita terrassa.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc amb sòcol de pedra
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: persiana de fusta pintat en blanc

Regular

COBERTA: 2 aigües en teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: canalon ceràmics pintat en blanc baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Disposa de la barra metàl·lica original que encara s’utilitza per suspendre la persiana de corda.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element) sense sòcol de pedra pissarra
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris, com l’existent, que modifiquen la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació del rètol en banderola i el manteniment del tendal.
S’autoritza l’eliminació de l’aparell d’aire condicionat del balcó de la primera planta.
S’autoritza l’encalcinat del sòcol de pedra de Cadaqués.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 9
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2
1

1.
2.
3.
4.

Façana al Carrer de la Pruna, 9
Façana al Carrer des Colomer
Detall porta d’entrada
Detall finestra

3

4

FID

159

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

159

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 159 té un total de 3 obertures: una porta d’entrada amb una finestra
lateral i una obertura al nivell superior. Aquesta façana es complementa amb la de la parcel·la
160, formant una unitat d’habitatge entre mitgeres i de tipologia tradicional. El mur sense
discontinuïtat ens indica que formen part d’una única construcció.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament

Regular

FUSTERIES: persiana en fusta pintada en marró

Regular

COBERTA: Inclinada 2 aigües de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal i formant
un ràfec tradicional, mitjançant la disposició de maons a 45º

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i blanc i baixant de fibrociment pintat
en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX - XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2
1

1. façana al c. de la Pruna
2. façana parcel·la 160
3. façana al c. des Colomer

3

FID

160

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

160

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada , 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 160 està formada per un total de 3 obertures: una porta d’entrada amb
una finestra lateral i una obertura en planta primera, que equilibren la relació buits-plens.
Aquesta façana es complementa amb la corresponent a la parcel·la 159. El mur sense
discontinuïtat indica que formen part d’una mateixa construcció.
Les dues obertures de la façana posterior donen a una petita terrassa situada sota el nivell del
carrer des Colomer.
La façana de l’ edificació s’enriqueix amb la cornisa de la coberta, formada per peces ceràmiques
col·locades a 45º, element típic de les cases de la construcció tradicional catalana del segle XIX,
molt visible a Cadaqués encara.

en obres

en obres

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament

en obres

FUSTERIES: Porticó de llibret a la planta baixa, pintada en verd

en obres

COBERTA: inclinada 2 aigües de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal

en obres
en obres

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i blanc i baixant de fibrociment pintat
en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
●
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 5
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer de la Pruna, 5
Façana al carrer des Colomer
Detall finestra
Detall desguàs coberta

4

3

FID
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

161

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Pruna està formada per una planta baixa i dos nivells; les obertures són
generoses i s’alineen entre elles verticalment. A l'edifici s’accedeix mitjançant una porta situada
en planta baixa i una porta d’accés al garatge, per damunt de la qual hi ha una petita finestra; en
les plantes primera i segona trobem dos balcons amb diferents tipus d’obertures: el primer amb
dues portes normals i el segon amb un finestral que alleugereix el volum massís del tancament.
La façana al carrer des Colomer està sota del nivell del carrer; les obertures són de dimensions
inferiors a les de la façana principal i de mides molt diferents entre elles. En total hi ha 6
obertures, tres en el primer pis (una entrada i dues finestres) i tres en el segon (3 balcons).
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc amb sòcol de pissarra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arrebossat i pintat en blanc, per les obertures en planta baixa;
arc de pedra de Cadaqués vista en la finestra petita.

Bo

FUSTERIES: alumini blanc.

Bo

COBERTA: dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal.

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació Ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
La part de façana vista, realitzada en pedra de Cadaqués s’haurà d’encalcinar
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza la fragmentació de les llosanes del balcons dels nivells 2n i 3r, en dues
per planta, de manera que permetin crear dos eixos verticals de composició. Les
noves llosanes volaran 60 cm màxim i tindran un cantell de 12 cm, separades un
mínim de 30 cm i disposaran una longitud màxima de 2 m, cadascuna.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Art. 79)

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1.
2.
3.
4.

Façana al c. de la Pruna
Façana al c. des Colomer
Detall desguàs coberta
Detall façana al c. des Colomer

3

4

FID
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Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

162

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Pruna està formada per una planta baixa i dos nivells; en PB trobem les
obertures d’entrada a l’edifici, dues portes i una petita finestra. Per damunt es mostra l’únic balcó
de l’alçat; la segona planta no té obertures al carrer de la Pruna, ja que és totalment massissa.
En el carrer des Colomer, la façana es situa per sota de la rasant; també en aquest alçat
predominen els volums plens. Les finestres presents se situen en el nivell inferior que correspon
al primer pis per sobre de rasant. En el centre de la façana es mostra una petita obertura amb
gelosia ceràmica, única font de llum del pis superior.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc a la planta baixa i en color ocre la resta.

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament especial

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i blanc

Regular

COBERTA: a 2 aigües, de teula àrab amb carener paral·lel a la façana

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat en
blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
●
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU i si es
justifica
la
presència
d’aluminosi
en
part
de
l’estructura
(bigues)
VOLUMETRIA
●
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza la fragmentació de la llosana del balcó del primer nivell en dues que
permetin crear dos eixos verticals de composició. Les dues noves llosanes
volaran 60 cm màxim i tindran un cantell de 12 cm, separades un mínim de 30 cm
i disposaran una longitud màxima de 2 m, cadascun.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

163

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

5
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Façana al carrer de la Pruna
Detall finestres
Detall cornisa
Façana al carrer des Colomer
Detall façana al carrer des Colomer
Detall terrassa
4

6

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

163

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Destaca aquesta correcta intervenció de revalorització d’un habitatge unifamiliar de la
primera meitat del segle XX, sota influència racionalista, mantenint els aspectes
essencials d’aquesta tipologia: planeitat de les façanes, composició senzilla, adopció
d’elements propis de l’arquitectura tradicional de Cadaqués: porticons de fusta,
formació de ràfec, etc...

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular allargada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’habitatge no apareixen del tot visibles. Al carrer de la Pruna la façana està
formada per obertures alineades amb accès a un terrat sota el qual es situa l’aparcament.
La façana al carrer des Colomer presenta, en planta baixa (situada per sota del nivell del carrer),
una porta d’entrada i dues finestres; en línia hi ha un balcó endarrerit respecte al pla de façana i
una segona finestra. Les dues façanes estan coronades per un ràfec ben treballat.

Bo

Bo

Acabats.
arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Bo

FUSTERIES: fusta pintada en verd

Bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües, rematada en teula àrab

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: no hi ha desguàs a l’exterior
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ
Travessera des Colomer, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Racionalista modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3

1
1. Façana a la travessera des Colomer amb carrer de la
Pruna
2. Detall entrada del jardí
3. Façana al carrer des Colomer
4. Vista de carrer de la Pruna

4

FID

164

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

164

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Interesant edifici de composició i tipologia racionalista que es desvirtua amb l’aparició
de la remonta posterior (tercer nivell). És remarcable també, el mur perimetral de
tancament realitzat amb pissarra

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’habitatge no apareixen del tot visibles.
La façana al carrer de la Pruna està formada per obertures diverses i no alineades, que s’obren a
un jardí delimitat per una tanca amb pissarra vista.
La façana al carrer des Colomer es troba per sota del nivell del carrer i està tapada, pràcticament
en la seva totalitat, per un arbre. S’intueix de totes maneres la composició de la façana que té
finestres altes i estretes, no alineades entre elles.
En general la relació entre plens i buits és equilibrada i només a la façana anterior les obertures
no es trobem alineades entre elles.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i d’alumini pintat en blanc

Bo

COBERTA: inclinada 1 aigua de teula àrab

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El pati no és edificable i queda protegit com a jardí privat, si bé s’accepta el seu ús com a garatge particular.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte que per la
supressió del 4t nivell (volum disconforme) que supera l’alçada de 9.00
establerta pel PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com l’excés de
volumetria que representa el 4t nivell

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Travessera des Colomer, 4
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1
1. Façana a la Travessera des
Colomer
2. Façana a la Travessera des
Colomer
3. Façana al carrer des Colomer
4. Detall desguàs coberta
3

4

FID

165

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

165

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana té 2 nivells: la planta baixa, on hi ha 2 portes d’entrada i una finestra, i el primer nivell,
amb un balcó i una finestra.
La façana al carrer des Colomer té a la planta baixa, que queda sota el nivell de la rasant del
carrer, la porta d’accés i 3 finestres de mides diferents. Al primer nivell hi ha, de forma alineada a
la porta d’entrada, un balcó amb 2 finestres a dreta i esquerra. La façana acaba amb el mur de la
terrassa amb una gelosia de fusta pintada en blanc.
L’estructura de massís i buit és equilibrada, tot i que les obertures no estan perfectament
alineades.
Escales d’accés en paviment de pissarra i escopidors ceràmics
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta, pintada en verd amb persianes de corda, de color blanc

Bo

COBERTA: inclinada, una aigua, rematada de teula àrab i amb terrassa davant

Bo

DESGUÀS COBERTA: canaló ceràmic pintat en blanc i baixant de fibrociment pintat també en
blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El pati no és edificable i queda protegit com a jardí privat, si bé s’accepta el seu ús com a garatge particular.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció Ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i l’eix rítmics d’obertures que
determina la presència del balcó del primer nivell
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Travessera des Colomer, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ Casa Betty

2

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana a la travessera des Colomer
Detall façana
Detall cornisa
Detall façana carrer des Colomer
4

FID

166

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

166

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Llindes vistes pintades en blanc destacant sobre el pla de la façana de pedra, amb la
voluntat de mantenir de reforçar el paper de les obertures integrades en la façana
històrica. Altrament apareix la solució d’un balcó corregut superior, al tercer nivell, que
fa de cornisa i delimita els dos tractaments diferenciadors: pedra i arrebossat i pintat
en blanc.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la travessera des Colomer està dividida en tres parts: una part en pedra amb totes les
obertures tancades i només una entrada funcional amb llinda pintada en blanc i amb el nom de la
casa (casa Betty). Una segona part amb una entrada i una finestra en planta baixa, dues finestres
alineades en la planta superior, i tancant l’alçat, un balcó corregut corresponent al darrer nivell. La
totalitat de la façana és de pedra vista, a excepció de l’última planta que sembla afegida
posteriorment; les llindes de les obertures d’aquesta façana també es mostren pintades en blanc.
La façana posterior es presenta pintada en blanc en la seva totalitat, i és on més s’aprecia la
planta afegida. Una cornisa de teules separa el primer nivell del segon; aquest’ últim és l’únic que
es troba al nivell del carrer, i presenta, juntament amb un balcó i una finestra, un accès que
connecta amb el carrer.

Bo

Acabats.
De pedra vista, pintada i arrebossat en blanc en el volum afegit

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes pintades en blanc, escopidors ceràmics, i arc rebaixat
de pedra de Cadaqués, vist

Bo

FUSTERIES: de fusta. Dos tipus d’acabat: color natural i pintada en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües amb teula àrab i carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La intervenció dels anys 1960 és obra de Cèsar Martinell
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2c)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
S’autoritza l’adequació de la volumetria general a la que determina el PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altre acabat de façana que els existents (pedra + arrebossat i pintat en blanc)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

Es possible l’enderroc de construccions afegides com: la escala exterior
La façana de pedra de Cadaqués s’haurà d’encalcinar. S’autoritza l’adequació d’aquesta
façana a l’establiment d’un ritme i proporcions verticals en les seves obertures

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Travessera des Colomer, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

3

1

2

4

1. Façana a la Travessera des
Colomer
2. Façana a la Travessera des
Colomer
3. Detall finestra
4. Detall desguàs coberta
5. Detall terrassa
6. Façanes al carrer des Colomer

5

6

FID

167

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

167

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Existència de terrassa al 1º i al 2º nivell, de reminiscències noucentistes, més en
l’esperit que en el tractament final.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a tres vessants i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la Travessera des Colomer està formada per una alternança de plens i buits; la
primera part de fet és pràcticament massissa amb finestres no alineades i de diferents mides. La
façana continua amb un porxo-entrada, que gira seguint el carrer, i des del qual s’accedeix a
l’habitatge. La façana al carrer des Colomer presenta murs massissos amb obertures no
alineades que s’obren a un jardí.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc amb un sòcol amb paredat de pedra

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: la major part sense emmarcament; llinda de pissarra en
l’obertura dins la façana de pedra.

Bo

FUSTERIES: de fusta, pintada en color verd i marró

Bo

COBERTA: a 3 aigües inclinades de teula àrab

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintat de blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2c)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació Ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per
l’adequació als criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos:
PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que els existents: l’arrebossat i la
pedra de Cadaqués. S’autoritza encalcinar la pedra de Cadaqués que
apareix vista en la façana
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 20
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

4

3

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer des Colomer
Façana al carrer Solitari
Detall entrada
Detall baixant
Detall primer pis

5

FID

168

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

168

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 168 té tres façanes que donen al carrer des Colomer, al carrer Solitari i al carrer
esglaonat que connecta els altres dos.
La diferència de plantes en les façanes, reflecteix el desnivell existent entre els dos carrers. Les
finestres se situen de manera ordenada. Les obertures de la façana al carrer des Colomer es
distribueixen en tres plantes, respectivament aparcament en planta baixa, un balcó sense llosa i
tres finestres de forma allargada en el primer nivell i un balcó amb llosa i ampit massís cobrint la
totalitat del segon nivell i que gira abraçant també la façana lateral. En aquest alçat trobem una
entrada lateral i algunes finestres situades en funció de la distribució en planta.
La façana al carrer Solitari presenta un únic volum, enfonsat en el centre formant un replà que
s’obre cap a la porta d’accés. L’acompanya una paret perforada amb una gelosia de motius
triangulars.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Planta baixa amb pedra de Cadaqués, col·locada a través

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta, finestres i porticons, tipus llibret, pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Protecció Històrica. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza un redimensionat de les obertures de la planta segona per determinar un
ritme vertical en la composició, així com la permeabilitat de la barana massissa del
balcó corregut
S’autoritza encalcinar la part de pedra de Cadaqués vista situada en planta baixa

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 18
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX (1987)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer Solitari
3. Desguàs coberta

FID

169

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

169

169

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construccions consecutives que desenvolupen una operació en filera (Parcel·les 178,
177, 176 i 169)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + planta sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 169 reflecteixen el desnivell existent entre els dos carrers que la
limiten.
La façana al carrer des Colomer està formada per una planta baixa en la que trobem l’entrada a
l’aparcament, i dues plantes més sobre rasant, la primera amb dues finestres de dimensions
mitjanes i la segona amb una finestra molt àmplia en línia amb les dues inferiors.
Al carrer Solitari el número de plantes es redueix a una en la que s’ aprecia la porta d’accés i una
petita finestra lateral.
La parcel·la 169 es completa amb les parcel·les 176,177 i 178.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada de verd

Bo

COBERTA: Inclinada de dues aigües amb teula àrab i carener paral·lel a les façanes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza un redimensionat de les obertures de la planta segona per
determinar un ritme vertical en la composició.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
El que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, 13
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer Solitari
3. Finestra

FID

170

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

170

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer des Colomer es desenvolupa esglaonadament; el primer nivell conté la porta
cotxera i el segon, endarrerit respecte a la línia de façana, diverses finestres. En general hi ha un
predomini dels plens sobre els buits. La façana al carrer Solitari és totalment cega.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Dolent
Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense

Dolent

FUSTERIES: ferro i fusta

Dolent

COBERTA: inclinada de teula àrab

Dolent
Dolent

DESGUÀS COBERTA: ---NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3

1

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer des Colomer
Façana al carrer Solitari
Façana al carrer des Colomer
Detall paret al carrer Solitari

4

FID

171

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

171

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 171 reflecteixen el desnivell existent entre els dos carrers que la
limiten.
La façana al carrer des Colomer es composa d’ una planta baixa, en la que se situen tant la porta
cotxera com l’accés als habitatges i dues plantes superiors, la primera amb 4 finestres de
dimensions mitjanes i la segona amb una terrassa formada per l’endarreriment del pla de façana,
així com dues finestres laterals.
Al carrer Solitari el número de plantes es redueix a una, que presenta una porta d’entrada
culminant amb arc rebaixat i una paret amb una gelosia a través de la qual s’ il·lumina l’ interior.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en verd i blanc

Regular

COBERTA: dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant interior de fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●
●

S’autoritza encalcinar la part de pedra de Cadaqués vista en planta baixa

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

172

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, 11
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

2

1

3

3. Vista al carrer Solitari
4. vVista al carrer des Colomer

4

1. Façana al carrer des Colomer
2. Detalls parets

3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

172

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau 2a, que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris d’encaix, a
través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge general.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les restes de la façana, en estat ruïnós, presenta un mur amb paredat de pedra de Cadaqués
amb una obertura amb la funció d’ accès.

Ruïnós

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc i la neteja i sanejament del solar

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, 9
● SOLAR
CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Solar + alguna const.
AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

1

2

1. Vista al carrer Solitari
2. Vista al carrer des Colomer
3. Façana al carrer des Colomer

3

FID

173

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

173

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau 2a, que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris d’encaix, a
través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge general.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza el sanejament del solar

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segona meitat S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana lateral
2. Façana al carrer Solitari
3. Façana al carrer des Colomer

FID

174

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

174

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 174 reflecteixen el desnivell existent entre els carrers que la delimiten.
La façana al carrer des Colomer s’articula, en una primera part, amb un volum massís, alineat
amb el carrer, i una segona part endarrerida formant un pati tancat amb un mur que dona a
l’exterior. En planta baixa, trobem l’entrada a l’aparcament i la porta d’accès al pati.
En la primera planta apareixen una sèrie de finestres de dimensions regulars i en la segona la
façana s’endarrereix deixant un espai lliure per a terrassa.
En la façana al carrer Solitari ni ha un predomini dels volums plens només amb una porta d’ accès
i una finestra al nivell de planta baixa.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en verd

Regular

COBERTA: Diversos vessants amb la mateixa inclinació, amb teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació
als criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM:
9.00 m)

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

Es tindrà cura del tractament de les mitgeres vistes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.(AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segona meitat S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2-3

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer des Colomer
Vista des de carrer Solitari
Vista des de carrer des Colomer
Detall desguàs coberta

4

FID

175

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

175

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 175 es presenten amb un predomini dels volums plens, exceptuant un
buit creat en les façanes que donen al carrer des Colomer, del qual s’obté una terrassa.
Les obertures són regulars i es troben alineades entre elles, cosa que dona certa sensació d’ordre
a l’alçat.
Esquemàticament la façana al carrer des Colomer està formada per una planta baixa amb una
porta de garatge i dues finestres, una planta primera amb tres finestres de les quals dues
s’alineen amb les inferiors, i una tercera planta amb la terrassa i dues finestres més.
La casa té un jardí que s’extèn al carrer Solitari, tancat amb un mur amb paredat de pedra de
Cadaqués.
També en la façana al carrer Solitari hi ha un predomini dels volums plens exceptuant la porta
d’accés i la finestra al nivell de planta baixa.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc; mur del jardí amb paredat de pissarra

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta pintada en verd

Regular

COBERTA: inclinada amb dues aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic pintat en verd

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 137 i 138)
Els que regula el Pla Especial. (AT3 Extramurs)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 16
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX (1987)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1

2
1

1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer Solitari
3. Finestra

FID

176

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

176

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construccions consecutives que desenvolupen una operació en filera (Parcel·les 178,
177, 176 i 169)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + planta sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 176 reflecteixen el desnivell existent entre els dos carrers que la
delimiten.
La façana al carrer des Colomer està composada per una planta baixa en la que trobem l’entrada
al garatge, i dos nivells superiors, el primer amb dues finestres de dimensions mitjanes i el segon
amb una finestra molt àmplia en línia amb les dues inferiors.
Al carrer Solitari el número de plantes es redueix a una; aquesta presenta una porta d’ accés i
una petita finestra lateral. La parcel·la 176 es completa amb les parcel·les 169,177 i 178.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada de verd

Bo

COBERTA: Inclinada amb dues aigües en teula àrab i carener paral·lel a les façanes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza un redimensionat de les obertures de la planta segona per
determinar un ritme vertical en la composició.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.(AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 14
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX (1987)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer Solitari
3. Façana al carrer des Colomer

FID

177

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

177

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construccions consecutives que desenvolupen una operació en filera (Parcel·les 178,
177, 176 i 169)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + planta sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 177 reflecteixen el desnivell existent entre els dos carrers que la
delimiten.
La façana al carrer des Colomer està formada per una planta baixa en la que trobem l’entrada al
garatge, i dos nivells superiors, el primer amb dues finestres de dimensions mitjanes i el segon
amb una finestra molt àmplia en línia amb les dues inferiors.
Al carrer Solitari el número de plantes es redueix a una; aquesta presenta una porta d’ accès i
una petita finestra lateral. La parcel·la 177 es completa amb les parcel·les 169, 176 i 178.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada de verd

Bo

COBERTA: Inclinada amb dues aigües en teula àrab i carener paral·lel a les façanes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2c)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza un redimensionat de les obertures de la planta segona per
determinar un ritme vertical en la composició.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Solitari, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX (1987)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer Solitari
3. Façana al carrer des Colomer

FID

178

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

178

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construccions consecutives que desenvolupen una operació en filera (Parcel·les 178,
177, 176 i 169)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + planta sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 178 reflecteixen el desnivell existent entre els dos carrers que la
delimiten.
La façana al carrer des Colomer està formada per una planta baixa en la que trobem l’entrada al
garatge i dos nivells superiors, el primer amb dues finestres de dimensions mitjanes i el segon
amb una finestra molt àmplia en línia amb les dues inferiors.
Al carrer Solitari el número de plantes es redueix a una; aquesta presenta una porta d’accés i una
petita finestra lateral. La parcel·la 178 es completa amb les parcel·les 169,176 i 177.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo
Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i blanc

Bo

COBERTA: Inclinada amb dues aigües en teula àrab i carener paral·lel a les façanes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza un redimensionat de les obertures de la planta segona per
determinar un ritme vertical en la composició.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 2 / Carrer Nou, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatges
ÙS ACTUAL

Habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Vista parcial de la faç. SO

2. Vista parcial de la faç. SO

3. Vista parcial de la faç. SO

4. Façana SE

5. Vista parcial de la faç. NE

6. Vista parcial de la faç. NE

FID

179

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

179

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
● AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma trapezoïdal contenint dos habitatges de renda resultants de
considerables transformacions i ampliacions d’habitatges tradicionals: la parcel·la
apareix edificada ja en el segle XIX. Dels dos edificis aquell que ocupa la meitat oest
de la parcel·la és el que més conserva les característiques de la construcció
originària, mentre l’altre adopta un llenguatge compositiu més recent, aprofitant només
de la planta baixa de la construcció preexistent.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici més a O és més alt que l’altre i té entrada al carrer Nou, front NE. Les dues façanes
tenen composició sòbria i aspecte molt pla, havent un únic balcó, al centre de la 1ra planta en el
front NE. Les altres son totes finestres col·locades segons una distribució bastant regularitzada
per eixos de correspondència. La façana SO resulta molt més plena que la del front oposat, per
la presencia en aquest últim d’una columna més de forats.
L’edifici que ocupa la meitat E de la parcel·la té composició molt més complexa, especialment en
el front SO, on meitat de la faç. és caracteritzat per la presencia d’escales exteriors adossades a
la paret, que porten als habitatges de la 1ra i 2na planta i tenen ampit alineat amb el pla de
façana. L’altra meitat és molt més senzilla, amb dues columnes d’obertures segons dos eixos
verticals, excepte aquelles de la p.b. En el front oposat, les varies finestres dels tres nivells son
distribuïdes segons un esquema bastant regular. La faç. SE és estreta i alta, amb amplies
obertures que donen, al 1r i 2n nivell, a dos balcons de la mateixa amplitud que la façana mateixa.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb sòcol de pissarra en l’edifici més oriental i
arrebossat i pintat en gris en aquell més occidental.

bo

puntualment
dolent en la f.
SO de l’edifici
occidental

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: algunes son de fusta, i altres d’alumini. Totes son pintades en els colors típics.
COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb careners paral·lels a les façanes SO i NE
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants e fibrociment pintats en blanc

bo
regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les quatre façanes: ritme, proporció i tamany d’obertures;
reducció de la mida i vol dels balcons a la façana SE

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

180

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Cobert en un solar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Annex / magatzem
ÙS ACTUAL

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

Ruïnes que queden de l’última construcció

Esc. 1:1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

180

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la actualment en estat de abandó, en la que es conserven les ruïnes d’una
construcció successiva a la més antiga de la qual encara existeixen alguns restes dels
murs exteriors. L’annex, adossat a la parcel·la contigua, la 183 ocupa només meitat de
la superfície de la parcel·la, mentre la resta és solar.
N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 1 / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles son les tres de la petita construcció adossada a la parcel·la contigua,
edificada sobre el restes de l’antiga construcció i ara en estat de complet abandó.
La construcció i la tanca presenten un estat ruïnós.
Perimetralment hi ha un mur amb paredat de pedra de Cadaqués amb una obertura amb la funció
d’accés.
Per la seva posició, molt propera a l’església de Santa Maria, s’estableix, abans de fer qualsevol
intervenció, un examen arqueològic de les restes i els fonaments de les edificacions antigues que
ocuparen aquest solar, per tal de veure si poden haver-hi elements referenciadors de la història
local.
Acabats.
Arrebossat sense pintar i destacat en molts punts de les tres façanes visibles.

dolent

ruïna

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: només queden restes de una porta de fusta.

ruïna

COBERTA: queda només la coberta a 1 vessant de teules àrabs del petit cos encara existent.

regular

DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la Clau 1(Nucli Antic) i el
mateix pla preveu l’expropiació de la finca per tal d’adequar una zona verda en l’espai que ocupa juntament amb
la parcel·la FID 181, per tal de dotar una millor qualitat ambiental davant de l’església.
S’haurà de fer una intervenció acurada en les mitgeres de les construccions veïnes, d’acord amb la seva
posició estratègica.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Nucli antic (1) – zona verda pública

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de la construcció d’acord amb l’advertiment que s’explicita a la fitxa i
també es requereix el tractament específic de la façana mitgera un cop engegat el projecte
d’adequació com espai públic d’aquest solar i el contiguu. Cal pensar que, per la seva
posició devant de l’església, és un dels llocs més vistos de Cadaqués.

REGULACIÓ DELS USOS (zona verda pública)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

181

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, s/n
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Vista de la parcel·la

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

181

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la, que actualment és un solar, antigament estava ocupada per un habitatge
de cantonada, com testimonien els marcs de algunes obertures en els restes dels
murs de pissarra que havien de ser els murs perimetrals de l’antiga construcció i que
encara delimiten la parcel·la.

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la Clau 1(Nucli Antic) i el
mateix pla preveu l’expropiació de la finca per tal d’adequar una zona verda en l’espai que ocupa juntament amb
la parcel·la FID 180, per tal de dotar una millor qualitat ambiental davant de l’església.
S’haurà de fer una intervenció acurada en les mitgeres de les construccions veïnes, d’acord amb la seva
posició estratègica.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Nucli antic (1) – zona verda pública

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc del mur de llosa de pedra que conforma el
tancament perimetral i també es requereix el tractament específic de la
façana mitgera un cop engegat el projecte d’adequació com espai públic
d’aquest solar i el contigu. Cal pensar que, per la seva posició devant de
l’església, és un dels llocs més vistos de Cadaqués.

REGULACIÓ DELS USOS (zona verda pública)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

182

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eliseu Meifren, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2

1
1. Façana principal, costat sud
2. Façana posterior, costat nord
3. Cantonada sud-oest
3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

182

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar de cantonada amb diferent numero de plantes a les dues façanes
contraposades: planta baixa més pis al costat nord a les quals s’afegeix una planta
semisoterrada que constitueix la planta baixa del costat sud.
No obstant les modificacions i els afegiments, sobre tot a la planta de dalt, encara és
evident l’origen tipològica d’aquesta construcció com casa menestral amb dos
accessos independents, u per a l’espai en planta baixa i l’altre per els nivells superiors.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta Semisoterrada + pl. baixa + 1 nivell / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua + terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al costat dus, amb amples obertures aprofitant de l’exposició al sol, distribuïdes
axialment entre elles tan en el sentit horitzontal com en el vertical. La porta i les finestres de la
planta baixa i del 1r nivell d’aquesta façana tenen forma d’arc molt rebaixat (PB) o d’arc de mig
punt (1r niv.). En les altres dues façanes visibles, mirant una cap a oest i l’altra cap a nord,
desapareix la planta més baixa per l’augment de la quota del terreny, que es guanyat per una
escala al llarg de tota la façana oest, i les obertures, tenen forma rectangular i dimensions molt
inferiors, amb prevalença dels plens sobre els buits.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades e blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Arcs i brancals de maons de les obertures de la façana sud visibles sota la capa lleugera de
pintura blanca (sense arrebossar). Davantals de maons en totes les obertures.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en blanc en totes les obertures.

bo

COBERTA: a un vessant, de teules àrabs, descendent des de nord capa a sud, amb una petita
terrassa a plom amb la façana sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar, baixants ceràmics pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar els arcs de maons rebaixats i de mig punt de les obertures de la planta baixa i del 1r nivell de la façana
sud. La parcel·la apareix construïda en el plànol històric del Port de Cadaqués del 1892 (AHCOAC).
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, d’acord amb el PGOU i el PE per
tal d’adequar el 3r nivell
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc del balcó de la façana principal i l’adequació de la coberta
eliminant la terrassa-terrat del 3r nivell

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

183

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: botiga/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2

4

1

1. Façana principal, al carrer
de Curós
2. Nivells superiors de la
façana posterior, costat
sud
3. Nivells inferiors de la
façana posterior, costat
sud
4. Balcó al 1r nivell de la
façana principal, al carrer
Curós
5. Portal a la planta baixa de
la façana principal, al
carrer de Curós

3

5

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

183

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres amb considerable diferencia de cota entre els dos costats
contraposats, resolta amb una sèrie de terrasses degradants des de N, on la cota del
terra és més alta, cap a S. Els portals en planta baixa en una com altra façana són,
per dimensions, forma i emmarcaments, elements tipològics remarcables típics de les
cases menestrales més antigues. En el costat W apareixen els marcs de l’antiga
coberta, inferior d’un nivell; l’afegiment posterior de la planta de dalt també és evident
a la façana S, on l’obertura és totalment diferent de les obertures als altres nivells
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Pl. semisoterrada + Planta baixa + 3 nivells / 2 Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Dues façanes visibles, una a nord i l’altra a sud. La primera és composta de planta baixa, on hi ha
el portal d’entrada amb emmarcaments de grosses peces de pedra tallada, i tres nivells, on al 1r i
al 2n hi ha, al llarg del mateix eix, un balcó i al 3r una terrassa. En la façana sud també hi ha una
obertura per planta al llarg del mateix eix vertical: la planta baixa d’aquest costat és en realitat una
planta semienterrada amb única sortida a través d’un portal amb arc rebaixat de maons en
aquesta façana; la llosa del balcó al 1r nivell talla lliurament la línia d’extradós del portal inferior:
això fa pensar a modificacions successives a la construcció original. Els altres tres nivells
corresponen amb els tres pisos de la façana posterior i son caracteritzats per terrasses
degradants que donen a l’edifici la forma d’una piràmide de graons mirant-lo lateralment.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Balcó amb lloses també arrebossades amb
pavimentació de rajoles de terracuita i baranes metàl·liques.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles els brancals i la llinda de grosses peces de pedra del
portal a la PB de la façana nord i l’arc molt rebaixat de maons del portal a la PB de la façana sud.

regular

FUSTERIES: fusta pintada en blanc a la façana sud i en vermell o sense pintar a la façana nord.

regular

COBERTA: de 2 aigües asimètriques, de teules àrabs, amb carener paral·lel a les faç. visibles.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar; baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La parcel·la ja resulta construïda en el 1684 (planol històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC).
Es protegeixen el xiprer, les heures i altres plantes arbustives que trepen per les façanes, així com les jardineres i
bancs integrats, de pedra de Cadaqués. La protecció ambiental també afecta, en aquest cas, elements interiors.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
del PGOU i el PE (Nivells: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

184

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Principis segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Detall ràfec coberta a la façana principal

1. Façana principal, costat nord

3. Vista parcial de la façana posterior, costat sud

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

184

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa burgesa d’estil noucentista en parcel·la amb construccions preexistents d’època
anterior al 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC).

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta, de 2 aigües + terrasses

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes visibles de l’edifici, façanes nord i sud, difereixen per composició i s’igualen per
estil. La façana principal, al costat nord, es desenvolupa sobre una superfície única on apareixen
ordenades les obertures, totes amb arc escarser de maons a l’intradós i el·líptic a l’esxtradós
pintats color canyella com les fusteries, es distribueixen al llarg de dos eixos verticals. En planta
baixa en aquesta façana hi ha l’entrada a l’edifici i a dalt un ràfec, força sortint de l’acroteri a plom
amb la paret de façana i sostingut per cabirons de fusta atirantats. Mostra a la cara inferior una
decoració de rajoles pintades amb motius geomètrics. A la façana posterior es repeteixen les
dues fileres verticals d’obertures amb les mateixos arcs però pintats en vermell. La paret de
façana, però, en aquest costat s’endarrereix a cada nivell, des de la planta baixa fins el nivell de
dalt, deixant a cada planta l’espai per formar una terrassa amb balaustres i pilastres coberts de
rajoles esmaltades en verd. El colors verd i canyella es repeteixen també en els ràfecs de les
dues façanes, on les teules estan pintades en aquests dos colors alternats.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Sòcol de pedra a la façana nord.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arcs de maons escarsers a l’intradós i el·líptics a l’extradós,
pintats color canyella en la façana nord i vermell en la façana sud.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en color canyella a la façana nord i en color verd a la façana sud.

bo

COBERTA: de dues aigües, de teules àrabs sobre la part N més terrasses degradants cap a S.

bo

DESGUASOS COBERTA: no visibles.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Representa un exemplar força excèntric en estil i ubicació, però tipològicament respon al tipus de casa burgesa
d’inspiració noucentista, del primer quart del segle XX, comú a altres edificis de Cadaqués, a tocar de les Ribes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

185

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Balcó 1r pis en la faç. principal

3. Portal d’entrada pel c. Curós

5. Xemeneia, damunt de la
façana posterior

1. Façana principal, al carrer de Curós

4. Façana posterior, al c. Eliseu Meifren

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

185

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la entre mitgeres amb profunditat considerable, formada per dos cossos
adossats amb cobertes amb careners ortogonals i jardí al costat sud. Es tracta d’una
construcció força antiga i que conserva bé les seves característiques originals,
típiques dels comuns habitatges unifamiliars tradicionals: un ample portal d’accés amb
arc rebaixat en planta baixa, poques obertures, les principals col·locades en l’eix
vertical central, finestres petites. De fet la parcel·la ja apareix construïda en el plànol
històric del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC).

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer de Curós, costat nord, amb obertures principals de dimensions
degradants des del baix cap a dalt col·locades segons un eix vertical central, més dues estretes
finestretes rectangulars no en eix. L’ample portal d’accés amb arc escarser a la planta baixa té
llindar de pissarra i brancals de pedra. La llosa (suposada de pedra) del balcó al 1 nivell està
sostinguda per dues mènsules amotllurades. La línia de coronament d’aquesta façana és plana, a
diferencia d’aquella de la façana oposada, mirant capa sud, que és a dos trams inclinats, sent el
tester del segon cos. Aquesta façana també és de planta baixa més dos nivells, amb una porta
d’accés al jardí en planta baixa, un balcó al 1r nivell i un finestral al segon, no col·locat al llarg del
mateix eix de les altres dues obertures.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc; balcons amb lloses també arrebossades i pintades i
baranes de fosa amb decoració geomètrica.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: davantals de pissarra; portal de la façana principal amb llindar
de pissarra i brancals de peces de pedra tallada pintats en blanc com la resta de la façana.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en vermell en totes les obertures.

bo

COBERTA: coberta del cos nord de teules àrabs, de un vessant descendent capa a la façana N;
coberta del cos sud de teules àrabs, de 2 aigües amb carener perpendicular a la façana S.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd; baixant ceràmic arrebossat blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar l’ús dels materials tradicionals sobretot en el portal de la façana principal pels davantals.
Es protegeixen les jardineres i els bancs de pedra de Cadaqués situats al carrer a peu de façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del Tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries han de ser pintades totes segons un mateix color (carta)
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

186

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XVIII
ÙS ORIGINAL

PB: act. artes,/comercial – Niv. sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Pl. baixa: tenda – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Finestres façana est

1. Façana al carrer Sta. Maria (costat E)

3. Entrada principal (costat N)

Esc. 1:1000

3. Vista parcial de la façana principal (N)

2. 2n nivell façana principal (costat N)

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

186

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple remarcable de parcel·la fent part del teixit més antic (present en el plànol
històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC) que conserva, no obstant les adaptacions
a les exigències actuals, les característiques compositives (distribució de les
obertures, diferenciació d’ús de les plantes) i constructives (manteniment dels
materials típics de la tècnica constructiva tradicional) originals.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Cos trap. + cos rectang.

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 1 aigua + terrat-terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles son dues, la principal mirant cap a nord i la lateral cap a est, les dues de
planta baixa i 2 pisos. En la façana principal hi ha l’entrada a l’espai actualment amb funció
comercial (probablement artesanal en el passat): un ample portal amb imposta interior arcada i
exterior recta amb només les cantonades arrodonides, forma que es repeteix en la finestra al 2n
nivell de la façana lateral i que fen pensar a modifiques realitzades en al mateixa època. L’altra
porta sempre en la façana principal porta als nivells superiors. Les altres obertures, finestres i
finestral, son de dimensions varies i distribució no corresponent a una organització precisa sinó
probablement a la distribució dels espais interiors, característica dels habitatges més antics.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc, escatat en amples àrees, sobretot a nivell de PB de la faç. lat. Balcó
amb barana metàl·lica i ampit de la finestra al 2n nivell de la faç. lat. revestit amb rajoles verds.
EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles els davantals i la llosa del balcó de pissarra i les
llindes de fusta de les dues finestres al 2n nivell de la façana principal.

bo

parcialment
dolent
regular

FUSTERIES: fusta pintada en blanc o en blau.

bo

COBERTA: el cos trapezoïdal de cantonada té coberta de teules àrabs de un vessant que baixa
cap al c. Curós, mentre el cos rectangular té una petita terrassa revestida amb lloses de pissarra.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd dotats de canaletes.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les buganvílies que s’enfilen per la façana
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’eliminació de marquesines, jardineres en finestres.
S’autoritza la substitució del terrat-terrassa per la coberta tradicional a dues aigües
amb el ràfec característic d’entrega en façanes

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Vista parcial de la façana

1. Façana al carrer de Santa Maria

3. Accés a l’edifici

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Cos trap. + cos rectang.

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres formada per dos cossos units amb altura diferent que
probablement en origen eren dues cèl·lules independents. Des de l’aspecte
constructiu, l’edifici constitueix un exemple de conservació de l’ús dels materials i
aplicació de les tècniques constructives locals. La parcel·la resulta ja construïda en el
plànol històric (Cap de Quiers... - AHCOAC) del 1684.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En façana es llegeix clarament la formació de la parcel·la per dos cossos adossats, com indicat
també en planta. L’entrada, precedida per tres graons revestits de lloses de pissarra, està en el
cos de dreta, de planta baixa i dos pisos, mentre en aquell d’esquerra, de planta baixa i pis, la
planta baixa està a una quota superior que la del cos de dreta, així que sota el balcó de la planta
baixa del cos d’esquerra hi ha una finestra que il·lumina l’interior del semisoterrat. La línia de base
de la façana és força inclinada, baixant des de la dreta capa a l’esquerra, i en correspondència de
la unió dels dos cossos surt la roca sobre la qual es basa la paret aprofitant d’ella com fundació.
Les obertures es distribuïen al llarg de dues verticals, una en el centre de cada cos, excepte la
porta i la finestra al nivell més baix.

bo

regular

Acabats.
Arrebossat pintat en blanc; baranes dels balcons metàl·liques pintades en blau.
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta d’accés pintada en blau, finestra de la PB en blanc / d’alumini;
finestres dels nivells superiors en blanc

bo

COBERTA: de teules àrabs, composta de dues aigües paral·leles, una sobre cada cos, amb
carener paral·lel a la façana. El cos alt amb acroteri

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd; baixants de fibrociment en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la regularització de la coberta de l’edifici per fer arribar el faldó a la façana
mitjançant la formació del ràfec característic

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

188

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Nivells primer i segon

1. Vista general de la façana

3. Finestra de la planta baixa

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

188

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la entre mitgeres composta per dos cossos amb façanes consecutives formant
un angle que segueix el voltant del carrer, mantenint però una clara continuïtat entre
elles mitjançant el mateix tractament formal i l’esquema distributiu de les obertures.
Com tota l’illa de la que fa part, també aquesta parcel·la ja resulta construïda en el
XVII segle (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC), però aquest edifici té una
regularitat i una intenció unificadora que no tenen aquells al seu costat, on encara es
llegeix clarament l’aglutinament de cèl·lules originàriament independents.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a tres aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana distribuïda sobre dos plans inclinats entre ells corresponents als dos cossos que
componen la construcció. La composició de la façana mostra una clara voluntat de continuïtat
entre els dos cossos, per els acabats, la línia de coronament a la mateixa altura, la distribució de
les obertures (corresponents horitzontalment i verticalment col·locades segons dos eixos, feta
excepció per la porta d’accés a l’edifici en planta baixa). Totes les finestres, excepte una, que és
més gran que les altres, tenen les mateixes dimensions. En la façana d’aquesta construcció
trobem també dos plafons de rajoles pintades, u amb el nom del carrer i l’altre amb la
representació de una Verge amb Nen.
Acabats.
Façana arrebossada en pintada en blanc

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta, finestres i porticons exteriors pintats en verd

bo

COBERTA: de teules àrabs, a una aigua amb carener paral·lel a la façana sobre el cos que fa
cantonada i a dues aigües sobre l’altre cos, amb carener sempre paral·lel a la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd, baixant de fibrociment arrebossat

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Remarcable l’ús dels materials tradicionals i la intencionalitat decorativa dels acabats.
Es protegeixen especialment les jardineres de pedra de Cadaqués i la buganvília que s’enfila per la façana.
També es protegeixen les reixes i baranes de forja, així com la placa de nom de carrer, de ceràmica vidriada.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color verd actual
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Llinda de pedra monolítica de la porta en planta baixa

1. Façana al carrer de Santa Maria

3. Vista parcial de la coberta

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple de habitatge tradicional popular fent part de les construccions dés antigues
de Cadaqués, de planta baixa i pis amb una obertura per planta no en eix entre elles.
Els materials i les tècniques constructives molt senzilles son les típiques de la tradició
arquitectònica local.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes lliures, una donant al carrer i l’altra interior. La façana
visible des del carrer té planta baixa i pis. En planta baixa hi ha la porta d’accés a l’edifici amb una
grossa llinda monolítica de forma irregular. L’obertura al primer nivell és un finestral, col·locat no
en eix amb la porta de la planta inferior. La línia de base d’aquesta façana correspon a un tram
del carrer força pendent.

bo

parcialment
dolent

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda de pedra d’una única peça en la porta d’entrada
FUSTERIES: de fusta; porta i persiana de corda pintades en verd

bo
regular

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd, baixants de fibrociment pintats en
blanc

bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’interès d’aquesta parcel·la consisteix en la senzillesa de la façana i en l’ús dels materials tradicionals, que
constitueixen els elements a preservar en intervencions futures, fins i tot a contemplar rigurosament, en qualsevol
projecte d’ampliació que es proposi

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: botiga/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1
1.
2.
3.
4.
5.

Façana est
Façana nord
Façana nord
Façana nord
Accés pel carrer de Santa Maria

2

3

4

5

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en parcel·la de cantonada entre dos carrerons del nucli antic amb traçat
irregular i col·locats a diferents quotes. La irregularitat d’aquest espai està solucionat
mitjançant una construcció de forma trapezoïdal i aprofitant l’espai residu per un jardí.
La façana principal, la del costat est, constitueix un model de façana molt comú entre
les construccions del nucli antic de Cadaqués, de proporcions altes i estretes i
obertures, una per planta i de dimensions degradants del baix capa dalt, distribuïdes
totes sobre l’eix vertical central.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Cos trapez.+ jardí triang.

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té dues façanes visibles, orientades a nord i a est. La façana nord és la més
complexa, per tenir un mur de closa alineat amb la façana de la parcel·la contigua i formant un
triangle amb la paret de la casa que es manté perpendicular a la façana est i per això apareix
endarrerida. En aquest espai aproximadament triangular hi ha un jardí i un porxo en l’extremitat
est amb arcs a les obertures, així com al cancell d’accés al jardí i a la finestra al 1r nivell damunt
del porxo. La façana est té altura molt accentuada respecte l’amplitud de la base. Al llarg d’un eix
vertical és col·loquen l’alt portal d’accés a l’espai de servei de la planta semienterrada i els dos
balcons del 1r i 2n nivell, el primer amb mènsules sostenint la llosa. La paret encara s’eleva
damunt del balcó de dalt amb un mur ple que fa d’ampit a la terrassa del 3r nivell.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Balcons amb lloses arrebossades i baranes
metàl·liques senzilles pintades en negre. Barana metàl·lica de la closa (faç. N) pintada en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en blau, porticons en blanc

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la gran buganvília que s’enfila per la façana i també l’espai interior del jardí
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat i la formació de la coberta inclinada rematada per
teula àrab i entregant amb ràfec a façana
S’autoritza el manteniment del jardí interior

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Racionalista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Vista parcial de la façana, extremitat sud

Esc. 1:1000

2. Vista parcial de la façana, extremitat est

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Transformació integral d’habitatge popular, probablement resultant de la unió de tres
cèl·lules contigües en un únic habitatge. L’edificació de la parcel·la va començar entre
el 1684 i el 1892, com testimonien els plànols històrics corresponents (pl. històric Cap
de Quiers... del 1684 i pl. històric Port de Cadaqués del 1892 - AHCOAC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Construcció de cantonada amb façana curvilínia obtinguda per la successió de tres parets
lliurement inclinades entre elles. Per la col·locació de les obertures, les tres parets casi apareixen
com façanes de tres mòduls independents. Però la unitat formal després s’obté mitjançant les
proporcions i la forma de les obertures i els acabats. En el tram més a est hi hala porta d’entrada
en planta baixa col·locada a l’extremitat esquerra del tram, una finestra al 1r nivell en eix amb la
porta i una terrassa al 2n de escassa profunditat però ampla quan tot el tram de paret. En el tram
de mig, les finestres, una en planta baixa i una al 2n nivell, repeteixen aquesta amplitud mentre
que les dimensions de la finestra al 1r nivell corresponen a les dimensions de la finestra del
primer tram en la mateixa planta. Aquesta tipologia d’obertura es repeteix en els tres nivells de
l’últim tram, aquell més a sud, una en planta baixa i una al 2n nivell, centrals, i dues a la primera
planta.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marcs i persianes a dos batents de lamel·les horitzontals; fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: de teules àrabs, de un vessant descendent des de W cap a E amb ràfec arrebossat.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar, baixant en fibrociment pintat en blanc

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici emmarcat en el corrent del segon racionalisme (1955-65). Façana plana; proporció de les obertures d’acord
amb els eixos de composició; voluntat d’integració amb l’entorn, etc...
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

192

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Vista de la façana des de l’extremitat sud

1. Vista de la façana des de l’extremitat nord

3. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres de planta baixa amb accés independent i dos pisos.
L’edificació de la parcel·la va començar entre el 1684 i el 1892, com testimonien els
plànols històrics corresponents (pl. històric Cap de Quiers... del 1684 i pl. històric Port
de Cadaqués del 1892 - AHCOAC).

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible des del carrer té exposició capa sud-est. La distribució de les obertures en
ella apareix organitzada en tres mòduls, com si l’espai interior fos dividit en tres parts per dos
murs perpendiculars a la façana, divisió subratllada per els dos baixant. En el primer mòdul la
paret segueix la línia arrodonida descrita per la construcció al seu costat. En planta baixa hi ha la
porta d’accés a les escales que porten als nivells superiors, on hi ha dues finestres: la de la 1ra
planta central, en eix amb la porta, i la de la 2na desplaçada cap a l’esquerra. El mòdul central té
superfície recta i la línia de base està a una quota inferior que la del mòdul precedent. En planta
baixa hi ha l’entrada independent d’un habitatge. Al 1r nivell hi ha l’únic balcó de l’edifici, amb
llosa de pedra i barana metàl·lica i al 2n nivell una finestra que no respecta l’axialitat de les
obertures inferiors. El tercer mòdul té una finestra en cada planta, les de planta baixa i 1r nivell en
eix, en l’extremitat dreta, i la del 2n nivell central.

regular

dolent

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: fusta pintada en blanc o en verd.

regular

COBERTA: de teules àrabs, de un vessant descendent cap a la façana exterior.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar; baixants en fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Existeix divisió horitzontal. Hi ha dos propietaris: el primer disposa de la planta baixa i el segon disposa de la
primera i segona planta.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
●
criteris de fondària edificable permesa pel PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

193

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1957)

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

José Antonio Coderch

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Casa Senillosa

2. Balconada de la façana sud

3. Façana posterior, costat nord

1. Façana principal, costat sud

4. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLE
Edifici racionalista de postguerra adaptat a un espai prèviament ocupat per un
habitatge entre mitgeres tradicional.
«El principal problema de este edificio, consistía en las dimensiones y forma del solar,
que era prácticamente cuadrado con una sola fachada donde poder abrir huecos.
Tenía sin embargo, la ventaja de que se podía acceder a la casa por dos calles a muy
distinto nivel», J.A. Coderch (1945-1976, Xarait Ediciones, Madrid 1978 – Font
d’informació: Cadaqués: Laboratorio del Realismo Doméstico en Cataluña, Tesi Doctoral

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

d’Esteve Terradas Muntañola, ETSAB 1993).

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Dues façanes visibles, a quotes molts diferents. Façana principal al costat sud, de planta baixa i 3
pisos; entrada en la façana posterior, d’una sola planta. La façana sud té el garatge en la planta
baixa i una balconada en cadascú dels tres nivells superiors. A través de la inclinació de la paret
on s’obren les portes balconeres, l’arquitecte reporta a l’ortogonalitat la planta de forma irregular.
Les amples obertures creen una fort prevalença dels buits sobre els plens i la unitat compositiva
de la façana és obtinguda mitjançant els elements estructurals que creen un marc unitari arreu de
les obertures. La integració amb les façanes de les construccions als costats no és obtinguda
amb tipus i col·locació de obertures relacionats amb les de les construccions veïnes, sinó
introduint un llenguatge formal completament nou però amb una connotació d’extractisme i
neutralitat que li permet crear noves relacions amb les construccions existents integrant-se amb
elles.
Acabats. Arrebossat pintat en blanc; baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: d’un sol vessant de teules àrabs.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant inserit en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Inclosa en el Art.8.101 del Pre-Catàleg, Títol VIII del PGOU, relatiu a les edificis i elements a protegir.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció Integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Finestra en planta baixa

3. Balcó del primer nivell

1. Façana al carrer de Guillem Bruguera, costat sud

4. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional entre mitgeres en parcel·la que ve començar la seva edificació
entre el segles XVIII i XIX i que conserva l’esquema general original amb
modificacions relatives a la part de dalt de l’edifici.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Només és visible una façana d’aquesta construcció sent entre mitgeres i completament adossada
al mur de contenció del terreny que darrera la parcel·la compleix un salt de quota important.
Aquesta façana és molt senzilla, amb distribució ordenada de les obertures: en planta baixa hi ha
l’únic accés a l’edifici, una porta alta i estreta; als seus costats dues finestres col·locades a dues
quotes diferents, il·luminant probablement la de esquerra les escales, sent més petita i a una
quota superior que l’altra, i la de dreta el quart en planta baixa. El balcó i la finestra en la primera
planta estan col·locats en eix amb les obertures inferiors. Des del carrer del 2n nivell només es
veu l’ampit de mur ple de la terrassa, sent la seva porta d’accés molt endarrerida respecte al pla
del resto de la façana.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Revestiment dels davantals amb rajoles ceràmiques
esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en totes les obertures i amb baranes metàl·liques de
protecció, també pintades en verd, en els finestres en planta baixa.

bo

COBERTA: de un vessant de teules àrabs, amb terrassa mirant a sud que cobreix meitat de la
primera planta.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant suposadament de fibrociment, arrebossat i pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció Ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent només per permetre avançar el 3r
nivell al pla de la façana del carrer de Guillem Bruguera
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●

●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

Serà obligatòria la continuïtat compositiva de la façana un cop avançada la construcció
del 3r nivell, quan es realitzi, així com la formació de la coberta a dues aigües, amb ràfec

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

195

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Final S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

4. Façana al carrer d’Eliseu Meifren
5. Façana al Carrer de Guillem Bruguera
6. Carrer deGuillem Bruguera

1. Carrer de Guillem Bruguera
2. Carrer de Guillem Bruguera planta baixa
3. Carrer de Guillem Bruguera terrassa

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Es tracta d’una de les construccions més desvirtuadores del paisatge urbà central del
nucli antic. Cal mesures d’actuació urgent que contemplen des del seu enderroc, fins a
la seva adequació integral, acollint-se però a la volumetria que determina el
planejament general en el sector (2a)

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El desnivell existent entre els dos carrers dona lloc a una gran diferència d’alçada entre les dues
façanes.
L’alçat al carrer d’Eliseu Meifren presenta un únic nivell, amb la porta d’accés situada en el centre
i a cada costat, una franja de paret perforada amb una gelosia de peces ceràmiques que donen
llum als espais interiors.
L’altre alçat mostra en canvi 4 plantes sobre rasant. La façana es troba en un estat de
conservació bastant dolent; les obertures no se situen alineades entre elles i es fa evident l’ afegit
d’un nivell en un segon moment posterior a la construcció originària.

Regular/
dolent
Regular/
dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta natural pintada de blanc i verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües i rematada en teula àrab

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4. Adequació ambiental Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar aquesta construcció
als requeriments fixats pel PGOU i el PE

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació integral de totes les façanes, especialment la de Guillem
Bruguera

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

196

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 12
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1
2

3
1.
2.
3.
4.

façana al carrer d’Eliseu Meifren
Carrer de Guillem Bruguera n º 12
detall planta baixa
detalls 1º i 2º pis

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

196

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes es presenten amb un predomini dels volums plens; entre les obertures que donen al
carrer d’en Guillem Bruguera destaquen tres finestres de forma hexagonal en planta baixa, a
l’esquerra de la porta d’accés, i dues finestres alineades entre elles, situades en els nivells
superiors, una a cada planta. Tanca la façana un ampit realitzat amb llistons de fusta col·locats
perpendicularment a la paret.
La façana posterior pateix del desnivell entre els carrers i es mostra amb un únic nivell amb una
entrada en la part dreta i una finestra a la seva esquerra. Arran de terra s’aprecien unes obertures
continues de proporcions horitzontals i protegides amb lames, que donen llum a l’espai semisoterrat.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i gelosies (tipus Llambí), pintades en blanc o vermell

Regular

COBERTA: inclinada

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de ceràmica

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la cornisa de remat
en fusta per possibilitar la formació i entrega del faldó de coberta en
façana, mitjançant el ràfec

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

197

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 12 B
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Final S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

3
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer d’Eliseu Meifren
Detall entrada
Terrassa
Carrer de Guillem Bruguera

4

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

197

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció realitzada sota la influència del segon racionalisme, anys 1960-70, visible
especialment a la façana al carrer del Guillem Bruguera. Els criteris de composició en
aquesta façana són clars: en la voluntat de formar una façana plana; en l’absència de
volums i, fins i tot absència de remat de coronament. Només una barana aparent dona
a entendre, visualment, el final de l’edifici. Cal una adequació important, tipològica i
compositiva en la façana al carrer d’Eliseu Meifren.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
A una aigua amb terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El desnivell existent entre els dos carrers contribueix a que hi hagi una forta diferència en les
alçades de les dues façanes.
L’alçat al carrer d’ Eliseu Meifren consta d’una única planta aixecada respecte al nivell del carrer,
a la qual s’accedeix mitjançant una escala; al seu costat dues obertures de diferent mida i
proporció, separades pel xunt de la xemeneia.
L’altra façana s’aixeca amb 3 nivells sobre rasant i mostra un alçat molt regular: les obertures se
situen alineades entre elles, ordenades en dues fileres verticals. En planta baixa trobem la porta
d’entrada en l’extrem esquerre, i una finestra horitzontal continua, tancada amb lames.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; finestres, porticons i llambí pintat en blanc i portes d’entrada en colors
blanc i marró, respectivament

Bo

COBERTA: inclinada amb una aigua de teula àrab amb terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu de la façana del carrer de Guillem Bruguera, que li atorgaria el Nivell de Protecció 3; és
necessària l’adequació de la façana al carrer d’Eliseu Meifren, d’acord amb els criteris del PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, d’acord amb el PGOU i el PE, per
permetre adequar la façana i l’accés al carrer d’Eliseu Meifren

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana de Guillem Bruguera
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana de
Guillem Bruguera
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la façana, incloent l’accés, al carrer d’Eliseu Meifren

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

198

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 14
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1
1. Façana al carrer d’Eliseu Meifren
2. Façana al Carrer d’en Guillem Bruguera
3. Façana al Carrer d’en Guillem Bruguera

3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

198

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer d’Eliseu Meifren costa d’una planta baixa amb la porta d’entrada i dues petites
finestres laterals, i al damunt una finestra per planta alineades amb l’entrada.
L’altra façana presenta una composició similar: en planta baixa trobem l’accés i una finestra a la
seva dreta; en línia amb la porta se situen dos balcons amb àmplies obertures i lloses en voladís.
Tanca l’ alçat al carrer d’en Guillem Bruguera, la barana metàl·lica continua corresponent al terrat
del darrer nivell.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons de llibret pintats en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte que per la substitució
del terrat per una coberta amb faldó inclinat fins al pla de façana
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació de la terrassa-terrat i la formació del faldó de coberta fins el
pla de façana, entregant amb el ràfec característic

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

199

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 16
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al Carrer d’Eliseu Meifren
2. Façana al Carrer de Guillem Bruguera
3. Façana al Carrer de Guillem Bruguera

3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

199

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La protecció ambiental atorgada a aquesta construcció be justificada per la presència
d’unes façanes ben composades, emmarcades en el racionalisme de postguerra, on
destaquen els baixos –endarrerits del pla de façana- i el marcat ritme vertical, tant en
les obertures com en la composició de la resta. També cal remarcar la utilització dels
porticons de fusta de llibret, molt tradicionals en aquest període. La utilització de la
pedra de Cadaqués al sòcol, marca un caràcter de transició entre el carrer i la resta de
la façana. Tot i això cal fer l’adequació a la volumetria permesa pel PGOU i el PEU
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 199 al carrer d’Eliseu Meifren consta d’una planta baixa lleugerament
endarrerida respecte al pla de façana, amb dues petites finestres de forma rectangular i allargada;
al damunt se situen, centrades, les obertures de les plantes primera i segona, diferents en mida i
proporcions, tot i que totes tancades amb porticons de fusta.
L’altra façana al carrer d’en Guillem Bruguera, presenta una composició molt similar: en planta
baixa hi ha l’accés i 3 finestres allargades situades just sobre el sòcol amb paredat de pedra.
Centrades en façana trobem, en els pisos superiors, unes finestres balconeres també protegides
amb porticons. La segona planta presenta a més un balcó amb una llosa estreta i de voladiu
reduït.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en blanc

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat en
blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació d’estenedors en façana
Els sòcols de pedra de Cadaqués s’hauran d’encalcinar

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

200

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 18
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Esc. 1:1000

2. Façanes sud i oest (cantonada entre carrer Guillem Bruguera i
carrer d’Eliseu Meifren), plantes superiores

1. Façana nord, al carrer d’Eliseu Meifren

3. Façanes sud i oest (cantonada entre carrer Guillem Bruguera i
carrer d’Eliseu Meifren), plantes inferiors

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

200

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció actual realitzada sobre l’espai que ocupà una casa menestral (la parcel·la
apareix ja construïda en el plànol històric. Port de Cadaqués del 1892 – AHCOAC),
amb accés independent a l’espai de la planta semienterrada i altra entrada en la
façana lateral on s’accedeix a les escales que porten a les plantes superiors.
transformat successivament en altura amb l’afegiment d’una planta.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 2 nivells / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Aquesta construcció té tres façanes visibles de composició molt senzilla que es diferencien entre
elles per el numero de plantes i la tipologia d’obertures. L’entrada principal es troba en la planta
baixa de la façana oest, caracteritzada per la línia de base força pendent i les dues
asimètricament inclinades d’imposta de la coberta. La façana nord és la més senzilla, amb planta
baixa, pis i golfes, amb una finestra en les primeres dues plantes i tres finestres molt petites a
nivell de les golfes. En la façana sud les obertures prevalen sobre els plens aprofitant de les
seves exposició al sol. La línia de base d’aquesta façana es troba a un nivell inferior que la de la
façana oposada, així que en planta baixa trobem una ampla entrada a l’espai semisoterrat, al 2n
nivell un finestral corresponent a la planta baixa de la façana nord i, damunt d’aquest, un balcó.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc amb revestiment parcial dels balcons amb rajoles
ceràmiques esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles només els davantals de maons esmaltats en verd.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en blanc amb persianes fixes també de fusta pintades en blanc.

bo

COBERTA: de 2 aigües asimètriques, de teules àrabs, amb carener paral·lel a les façanes N i S;
ràfecs en tres capes, dues exteriors amb rajoles de pla i una entremig amb rajoles a plec de llibre.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada, baixants i canaletes de balcons ceràmics esmaltats en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació del
balcó de cantonada i d’acord amb els criteris del PGOU i PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de cossos sortints com el balcó de cantonada del 3r nivell
S’autoritza l’extracció de l’aplacat ceràmic que envolta la llosana de l’altre balcó

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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201

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

3. Detall ràfec i desguàs coberta

1. Façana principal, costat sud-oest

2. Façana costat nord-oest

4. Nivells superiors façana
principal

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

201

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar de cantonada amb les característiques típiques de les
construccions populars tradicionals del nucli més antic. La parcel·la ja resulta
construïda en el plànol del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC) i de
fet, no obstant les possibles modificacions relatives a la part de dalt de l’edifici o a
l’augment de dimensió d’algunes obertures, la composició de les façanes encara és la
típica de les construccions d’aquella època.
N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 2 nivells + sotacobert / 1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té dues façanes visibles donant a sud i a oest, respectivament i amb
característiques diverses. Mentre al costat sud, es considera com a façana principal per la
presència de l’entrada a l’edifici i pel número, així com per les dimensions majors de les
obertures, la distribució d’aquestes últimes està regulada per un sistema d’eixos verticals i
horitzontals. La façana oest presenta menys buits i la col·locació de les obertures no és tan
ordenada com per l’altre costat, sent disposada axialment només la finestra del 1r nivell i el balcó
del segon. També, en aquesta façana del tercer nivell, hi ha una petita finestra que dona llum a
les golfes creades a l’espai sota la part alta de la coberta a un vessant, nivell que per això no
apareix en la façana sud.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en les dues façanes, així com les lloses dels balcons. Tots els
davantals tenen un revestiment de doble capa de rajoles de terracuita sense pintar

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta i persianes de corda pintades en verd, finestres en marró

bo

COBERTA: a una aigua, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana sud i ràfec de dues
capes sortints arrebossades i pintades en blanc

bo

DESGUÀS COBERTA: canaló no visible, inserit en el ràfec; baixant ceràmic

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cal remarcar la unió de les tipologies edificatòries a partir de l’habitatge popular del segle XVIII fins a l’edifici
tradicional del XIX. Es protegeixen especialment les buganvílies que s’enfilen per la façana i la disposició de les
persianes de corda. Tot i l’interès tipològic i compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 2; s’autoritza
l’adequació volumètrica i el nou tractament de la coberta i del remat, d’acord amb el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent)

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

202

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 8
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

Hab. tradicional modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

2. Balcó al primer nivell

1. Façana

3. Entrada a la planta baixa

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació de la parcel·la va començar entre el 1684 i el 1892, com testimonien els
plànols històrics corresponents (pl. històric Cap de Quiers... del 1684 i pl. històric Port
de Cadaqués del 1892 - AHCOAC). Son evidents les modificacions sofertes per la
part de dalt de la construcció, amb la creació de una petita terrassa a nivell de coberta
en correspondència de la façana i probablement l’ampliació de l’entrada en planta
baixa. Tot així es possible la lectura de les característiques típiques de la tipologia
d’habitatge tradicional popular a la qual aparten aquesta construcció.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana de composició senzilla amb col·locació de les obertures segons la distribució interior. A la
planta baixa hi ha la porta d’accés a l’edifici i una petita finestra i al primer nivell una finestra de
dimensions regulars i un balcó amb llosa de pissarra monolítica. Al tercer nivell en façana només
es veu l’ampit de la terrassa-terrat obtinguda per l’endinsament de la paret respecte als nivells
inferiors. Les obertures van ser probablement modificades en intervencions posteriors, com
demostra la finestra parcialment tancada en planta baixa i la substitució del davantal de la finestra
del 1r nivell, però es manté la composició general de la façana original.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Revestiment de l’ampit de la terrassa de dalt amb rajoles ceràmiques
esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta pintada en verd, finestra de la planta baixa en blanc / d’alumini;
finestres del nivell superior en blanc / de PVC; persianes enrotllables del nivell superior en blanc

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i terrat en la
part de la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar l’ús d’una peça monolítica de pissarra com llosa en el balcó del primer nivell, exemple típic de la
tradició constructiva local. Es protegeixen especialment les jardineres situades a peu de la façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per avançar el cos del 3r nivell
a la façana i la formació de la coberta inclinada, d’acord amb el PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

En futures intervencions s’han de posar fusteries de fusta i suprimir persianes enrotllables
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del terrat i la formació de la coberta a dues aigües. S’autoritza la
substitució de les persianes enrotllables per les tradicionals de corda o de llibret.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Façana al Carrer de Santa Maria

FID

203

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

203

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció senzilla però molt ben equilibrada compositivament. Serveix de referent
de la casa menestral més moderna i evoluciona, de començaments del segle XX,
sense perdre de vista els valors inherents d’aquesta tipologia.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Plana amb terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Estreta i senzilla façana que presenta en planta baixa una àmplia porta d’accés a la dreta i una
finestra protegida amb reixa a l’esquerra. Alineades amb la porta se situen les obertures dels
nivells superiors: dos balcons amb llosanes de volada que es redueix a mesura que es guanya un
nivell i baranes metàl·liques. Hi ha una clara prevalença dels volums plens sobre els buits.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta i persianes de corda pintades en blanc / d’alumini; finestra de la
planta baixa en blanc

Bo

COBERTA: plana amb terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic esmaltat en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli històric (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del terrat i la formació de la coberta a dues
aigües i l’entrega amb ràfecs a les façanes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

204

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 14
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Vista façana al carrer de Santa Maria

2. Vista façana al carrer de Curós

5. Vista de la coberta

3.Tester al c. Sta. Maria

4. Vista part arrodonida al carrer de Curós

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

204

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
●

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de cantonada resultant de l’aglomeració de dues cèl·lules contigües amb
façanes a dos carrers diferents, fent part, sobretot aquella amb façana mirant a nord,
de la categoria de cases menestrales, amb espai en planta baixa amb accés
independent i funció diferenciada. La parcel·la ja resulta construïda en el plànol del
1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC) .
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és al carrer Santa Maria on, a la planta baixa, hi ha la porta d’entrada amb arc
escarser darrera de la qual és col·loca probablement l’escala que porta als pisos superiors, i al
nivells superiors altres obertures, més amples al 1r nivell que al 2n pis, no distribuïdes segons un
esquema axial. La cantonada entre aquesta façana i la lateral, que dona al carrer Curós, és
arrodonida seguint la conformació del carrer. La façana lateral té composició completament
diferent de l’altra, fent probablement part de dues cèl·lules edificatories antigament autònomes: a
la planta baixa hi ha un altre accés molt ample i als nivells superiors dos balcons en eix vertical
entre ells.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Llosanes dels balcons també arrebossades i baranes
metàl·liques pintades en negre. Revestiment dels davantals amb rajoles esmaltades en verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintades en marró o sense pintar.

bo

COBERTA: de dues aigües amb vessants col·locats a quotes varies quotes, de teules àrabs, amb
carener paral·lel al carrer Curós.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les buganvílies i altres plantes arbustives, així com les jardineres al carrer en pedra de Cadaqués
Tot i l’interès tipològic i compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 2, s’autoritza l’adequació volumètrica i el nou
tractament de la coberta i del remat, d’acord amb el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació
als criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00
m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

205

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Balcó del primer nivell

1. Única façana visible, al carrer Curós
(muntatge de 2 fotos)

3. Coberta

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

205

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Cèl·lula component una filera amb la contigua 206, mantenint les mateixes
proporcions i el mateix esquema distributiu, amb dos accessos en planta baixa,
escales a ma dreta, balcons en eix vertical i de dimensions degradants des del baix
capa a dalt i passadís en la part frontal de la coberta amb ampit de mur ple.
La tipologia és la de la casa menestral plurifamiliar, amb accés independent a l’espai
en planta baixa que es feia servir com magatzem o taller, i una segona entrada on hi
ha l’escala que porta als habitatges en les plantes superiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 2 nivells
/
1
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible és al carrer de Curós, on hi ha dos accessos a la planta baixa, el de dreta
donant a l’escala que porta als nivells superior, com es nota de les petites finestres quadrades
que presumiblement l’il·luminen. Els dos balcons son perfectament en eix entre ells i, com per la
majoria de les construccions del nucli antic, la dimensió de les obertures es redueix del baix capa
dalt.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Lloses motllurades als balcons, també arrebossades i
pavimentades amb rajoles sense pintar, com els davantals de les finestres. Baranes metàl·liques
senzilles pintades en negre. Replans de les obertures a la PB cobertes amb lloses de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: fusta pintada en blau a la PB, alumini blau al nivells superiors. Persianes
enrotllables blanques.

bo

COBERTA: la coberta original a un vessant va ser substituïda per una terrassa revestida de
rajoles ceràmiques no pintades.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

206

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup. :habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Vista 1r i 2n nivell de la façana al carrer Curós

2. Vista planta baixa de la façana al carrer Curós

3. Detall unió amb la façana contigua 4. Detall portal d’accés

5. Coberta

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

206

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Cèl·lula component una filera amb la contigua 205, mantenint les mateixes
proporcions i el mateix esquema distributiu, amb dos accessos a la planta baixa,
escales a ma dreta, balcons en eix vertical i de dimensions degradants i passadís en
la part frontal de la coberta amb ampit de mur ple damunt de la cornisa.
La tipologia és la de la casa menestral plurifamiliar, amb accés independent a l’espai
en planta baixa que es feia servir com magatzem o taller, i una segona entrada on hi
ha l’escala que porta als habitatges en les plantes superiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Plana a dos nivells

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana senzilla de típica casa en filera, de proporció alta i estreta, obertures de dimensions
decreixents des de la planta baixa cap a la cobertura i col·locades perfectament segons un eix
vertical aquelles del 1r i 2n nivell.
Cornis amotllurada a nivell del sostre entre el 2n nivell i la terrassa de cobertura que amaga la
canaleta de recollida de desguàs de la coberta.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc, encloses les lloses dels balcons. Franja vertical de mur
pissarra vista a l’extremitat esquerra de la paret de façana. Baranes dels balcons metàl·liques
pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc (balcó del 1r nivell) o en verd (totes les altres obertures).

bo

COBERTA: de 1 vessant, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i petita terrassa en
correspondència d’aquesta.

bo

DESGUÀS COBERTA: sistema horitzontal no vist (amagat per una cornisa), baixant ceràmic.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès tipològic i compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 2; s’autoritza l’adequació volumètrica
d’acord amb el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades totes iguals segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la fusteria del 1r nivell a la resta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

207

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, s/n (Sa Plaça)
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/act.com. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Detall ràfec i desguàs coberta

1. Façana a sa Plaça

3. Coberta

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

207

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Prototip de casa entre mitgeres menestral, es a dir antigament responent a la doble
funció d’habitatge, als nivells superiors, i d’activitat artesanal o comercial en l’espai en
planta baixa amb accés independent, duplicitat que encara es manté. Per la tipologia i
les proporcions de la façana, aquesta construcció continua el ritmo de les façanes de
les parcel·les precedents però les dimensions de les finestres i el ràfec de coberta la
diferencien d’elles rompent la filera.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana senzilla amb dos obertures per planta distribuïdes segons dos eixos verticals. A la planta
baixa hi ha dues entrades, de les quals la més petita dona accés a l’escala que porta a les plantes
superiors de la construcció, mentre l’espai a la planta té accés independent per l’entrada més
ampla. L’únic balcó, al 1r nivell, té llosa motllurada.

bo

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc, enclòs la llosa del balcó. Barana metàl·lica en l’únic balcó
existent.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
No vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau a planta baixa, metàl·liques de color blau als altres nivells

bo

COBERTA: inclinada, de 2 aigües, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana. Ràfec
format per tres capes, dues amb maons posats de cara i la de mig amb maons posats a llibre.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de elements ceràmics sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

208

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, s/n (sa Plaça)
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Segle XIX-XX

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Hab. entre mitgeres

ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatz./act.com. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Planta baixa, façana a la plaça

1. Façana a sa Plaça

3. Coberta

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

208

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Com les parcel·les veïnes, aquesta també apareix construïda en un plànol de final del
segle XIX i respon a la tipologia de casa menestral entre mitgeres, antigament
responent a la doble funció d’habitatge, als nivells superiors, i d’activitat artesanal o
comercial en l’espai en planta baixa amb accés independent. Les característiques
compositives d’aquest edifici son però diferents: la porta d’entrada és endinsada
respecte al pla de la façana i les obertures de les plantes superiors son totes amples
portes balconeres perfectament distribuïdes segons eixos horitzontals i verticals,
característiques que fen pensar en possibles modificacions o a una construcció
lliurement posterior respecte als habitatges veïns.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Composició geomètrica de la façana amb fort prevalença dels buits sobre els plens, seguint el
model de construcció amb dues entrades a la planta baixa (l’accés independent a l’espai de la
planta baixa i una porta més estreta donant a l’escala que porta als habitatges dels nivells
superiors) i balcons als nivells superiors, dos per cada planta. No més les obertures al 1r i 2n
nivell estan col·locades segons dos eixos verticals.
Acabats.
Murs de pissarra vista a la planta baixa, arrebossats i pintats en blanc als altres nivells. Lloses
dels balcons també arrebossades i pintades en blanc; baranes metàl·liques pintades en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta: blau o sense pintar a la PB, no vistos al 1r nivell; pintada de blanc al 2n.

regular

COBERTA: de 1 aigua, de teules àrabs amb carener i passadís paral·lels a la façana.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Parcel·la actualment subjecta a obres. En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i
constructiva de la façana, com a peça de notable valor ambiental dins el conjunt de sa Plaça, reparant o
reconstruint els elements originals amb les tècniques constructives i els materials propis de l’època. Tot i l’interès
tipològic i compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 3; s’autoritza l’adequació d’acord amb el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes, excepte als baixos
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element). En els baixos s’haurà d’encalcinar les lloses
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures i el tractament exterior als baixos

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

209

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, sn (sa Plaça)
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatz./act.com. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana principal (sa Plaça)

4. Vista parcial de la façana principal

2. Cantonada nord-est

3. Façana lateral (carrer Sta. Maria)

5. Vista parcial de la façana lateral

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

209

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de cantonada ocupant una parcel·la molt estreta i llarga que corresponent
en conseqüència a dues façanes de proporcions totalment diferents. Es tracta d’un
exemple típic d’habitatge menestral que va aparèixer durant la formació del primer
nucli urbà amb dimensions inferiors i després va sofrir varies transformacions durant
els segles successius per adaptar-se a les exigències dels propietaris agregant
cèl·lules i adquirint altura: és evident, per exemple, l’afegiment posterior del3r pis.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
?

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mentre la façana a la plaça, façana principal, té una composició molt regular i senzilla, típica de
les parcel·les estretes i llargues, amb una obertura per planta de dimensions decreixents des del
baix cap a dalt i perfectament col·locades sobre el mateix eix, la façana lateral apareix molt més
complexa i menys organitzada i té un nivell més, debut a la fort inclinació del terreny, i una
distribució de les obertures, sobretot aquelles inferiors, sense eixos predominants, horitzontals
com verticals.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades, la principal sencerament i la lateral parcialment, en blanc.
Lloses dels balcons també arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques pintades en
negre.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta pintada en verd (excepte una porta a la planta baixa de la façana lateral,
pintada de blau) amb tancaments interior de fusta blanca i persianes de corda verdes exteriors.

regular

COBERTA: de teules àrabs, de una aigua amb carener perpendicular a la façana que mira a la
plaça. Ràfec format per tres capes sortints, dues de maons amb una de teules en el mig.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixants de fibrociment.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes. Tot i l’interès compositiu
que li atorga el Nivell de Protecció 3; s’autoritza l’adequació als criteris del PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris que
determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (colors originals)

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: el cos superior sobre coberta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana principal (façana sud-oest)

3. PB façana lateral

4. Balcó 1r niv. façana SW

2. Meitat superior façana lateral (façana sud-est)

5. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple ben conservat de habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, perfectament
encaixat en la trama urbà del casc antic, seguint la morfologia i el traçat viari històric.
Les modificacions sofertes posteriorment van afectar molt probablement només la part
de dalt de l’edifici.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
?

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Aquesta construcció té dues façanes visibles mirant una cap a est i l’altra, considerada la principal
per tenir major extensió i l’accés a l’edifici en la planta baixa, cap a sud. Però la cantonada
arrodonida entre elles fa que s’hagi la sensació de que les dues bandes constitueixin una
superfície continua, una façana única. Les dues façanes son caracteritzades per la presencia
d’amples obertures, de dimensions decreixents des de baix cap a dalt i distribuïdes al llarg d’eixos
verticals: finestres d’arc escarser a la planta baixa; als dos nivells superiors, altres finestres i
balcons amb lloses suposadament de pedra reforçades per mènsules metàl·liques. Una cornisa
amb dentells corona tot el perímetre a nivell del sostre del 2n nivell i damunt d’aquesta, però
només en la façana est, s’eleva un tercer nivell amb petites finestres, mentre que cap a sud la
construcció termina en una terrassa.
Acabats.
Murs arrebossats i pintats en blanc. Lloses dels balcons també arrebossades i pintades i
revestides de rajoles ceràmiques, com també els davantals de les finestres, baranes metàl·liques
pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta, finestres i persianes de corda pintades en verd, porticons en blanc

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs, amb el carener paral·lel a la façana principal i
terrat al costat de la mateixa façana

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques pintades en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment la buganvília i la jardinera de pedra de Cadaqués.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza la supressió del cos superior, així com del terrat i la formació de la nova
coberta a dues aigües amb ràfecs entregant a façana

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

211

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

3. Part superior de la façana

1. Façana

2. Coberta

4. Detall ràfec i desguàs coberta

5. Detall llosa del balcó

FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

211

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral unifamiliar entre mitgeres amb dos entrades una d’accés a l’espai en
planta baixa i l’altra a les escales que porten als nivells superiors, i amb funcions
diversificades.
Prototip molt ben conservat, des de l’aspecte tipològic com del constructiu, amb el
manteniment de elements arquitectònics i materials originals.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció només té una façana visible, alta i estreta, composta de planta baixa i tres pisos,
dos a plom amb la planta baixa i el tercer endinsant d’alguns metros respecte a la línia de façana
deixant endavant l’espai per una petita terrassa. En la modesta superfície d’aquesta façana hi ha
moltes obertures, no col·locades segons un precís ordre distributiu. A la planta baixa trobem dues
entrades: la mes estreta dona l’accés a l’escala que porta als nivells superiors, mentre la més
ampla dona accés directe i independent a l’interior de la planta baixa, espai probablement
antigament aprofitat per activitats artesanals.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Llosa del balcó i davantals de les finestres en pissarra. Barana del
balcó metàl·lica, pintada en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en blanc

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i ràfec de
lloses de pissarra i terrat al costat de la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar la llosa de pissarra del balcó al primer nivell, una peça monolítica sostinguda per dues lloses petites
també de pissarra posades verticalment amb funció de mènsules. Pel material utilitzat i la tècnica constructiva, es
tracta d’un exemple típic de la tradició constructiva local. Es protegeixen especialment les buganvílies que
s’enfilen per la façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del cos superior del 3r nivell, així com del terrat i la formació
de la nova coberta a dues aigües amb ràfecs entregant a façana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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FID

212

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional unif.
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Part superior de la façana

1. Façana

3. Coberta

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la va ser edificada originàriament en els segles XVIII-XIX, com testimonien
els plànols històrics (Cap de Quiers... del 1684 i Port de Cadaqués del 1892 AHCOAC), però la façana actual és el resultat de modificacions posterior que van
interessar sobretot les dimensions de les obertures, que, a excepció de la porta
d’entrada, van ser ampliades i uniformades i la creació de la petita terrassa al 2n pis.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
?

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana de composició geomètrica amb dues obertures per cada planta, de proporcions notables
en relació amb la superfície total de la façana i perfectament en eix entre elles verticalment i
horitzontalment. A la planta baixa hi ha l’únic accés a l’edifici i una ampla finestra; al primer nivell
hi ha dues finestres iguals. El segon nivell és una mica endinsat respecte a la línia de façana i té
una petita terrassa endavant amb ampit de mur no remarcat en façana.

bo

Acabats.
Arrebossat pintat en blanc amb revestiments dels davantals amb rajoles ceràmiques esmaltades
en verd.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta i finestra de la planta baixa pintades en vermell / d’alumini; finestres
del primer nivell en blanc / de PVC; persianes enrotllables del primer nivell en blanc

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i terrat en la
part de la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: visible només un baixant de fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La construcció originaria va ser modificada en el temps, però tot així es conserva la fisonomia general de la petita
casa unifamiliar entre mitgeres, que és la que es proposa protegir. Es protegeixen especialment les jardineres i
plantes situades a peu de la façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta i eliminar les persianes enrot.
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del terrat i la formació de la coberta inclinada. S’autoritza la
substitució de les persianes enrotllables per les tradicionals de corda o de llibret.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

FID

213

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: act.com./magatz. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

1. Façana a la plaça del Doctor Pont, costat sud

4. Façana al carrer de Guillem Bruguera

2. Finestra PB, façana sud 3. Balcó al 1r nivell de la façana sud.

5. Ràfec de la coberta, cantonada sud-est

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la ja construïda en el 1684 ( plànol històric Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC) i
modificada en època successiva. Els acabats actualment donen la impressió d’una
construcció única, però la coberta i la volumetria de l’edifici comproven que es tracta
de dues cèl·lules posteriorment unides en un únic habitatge unifamiliar.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és al costat sud, on es troben totes les entrades a l’edifici: una porta central,
que dona a les escales que porten a les plantes superiors i dues més amples laterals que donen
als espais en planta baixa. Al primer nivell hi ha quatre balcons amb llosa de maons sostinguda
per bigues de fusta motllurades i pintades en verd. Un d’aquests balcons és completament tancat
amb galeria vidriada i una petita coberta de 3 aigües. El segon nivell s’eleva pràcticament a nivell
de coberta, damunt de la cornisa de maons sostinguda per mènsules de fusta pintades en verd i
és constituït per una terrassa però, només en correspondència del cos de cantonada, mentre
l’altre cos acaba amb el ràfec de la coberta sostingut per les llates que surten sobre els pilastres
damunt de la cornisa. El tractament de emmarcaments, lloses, cornises i ràfecs d’aquesta façana
és volgudament decoratiu. La façana contraposada no té el mateix tractament formal i les
obertures consisteixen en finestres estretes distribuïdes en dues files horitzontals, més una
finestra en una fila entremig, sense correspondència vertical entre elles. Per això la distinció de
les dues cèl·lules és molt clara, degut al nivell diferenciat de coberta i la interrupció de la cornisa.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes i davantals de maons vistos.

bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintats en verd o blanc.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs, amb carener no continuo, dividit en dos trams paral·lels
corresponents als dos cossos constituents la construcció. Ràfecs de maons i mènsules de fusta.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques; baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt del front marítim, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÂT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
l’edificació original, abans de ser reformada, existent a la parcel·la actual (FID 213). La façana és
emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

213

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Aquesta fotografia de la platja i el front marítim de Portdoguer, realitzada entre els anys 1920-30,
mostra clarament la façana de l’edificació actual, incloent-hi la galeria característica en el primer pis i
l’ornamentació, d’influència noucentista, sota el ràfec de la coberta.

FID

213

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

214

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: botiga/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

1

1. Façana a la plaça del Doctor Pont, costat sud
2. Façana al carrer de Guillem Bruguera, costat nord
3. Porxo en la façana sud.

2

3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

214

TIPOLOGIA

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la ja construïda en el 1684 ( plànol històric Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC),
que apareix avui considerablement modificada. De la construcció original es
conserven probablement només la planta semienterrada i la planta baixa, amb les
dues entrades independents, una més ampla en la façana principal i l’altra més estreta
i col·locada en la façana lateral com accés a les escales que porten a les plantes
superiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Pl. Semisoterrada + Pl. baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La principal és la del costat sud, on apareixen totes les plantes: la planta baixa, precedida per un
porxo amb volta creuaria amb arc former escarser, sota el qual s’amaga l’accés a l’espai interior
d’aquest nivell. El porxo, amb pilastres de pissarra vista en façana, sosté una terrassa amb dues
portes balconeres, a les quals corresponen dos balcons al nivell superior, perfectament en eix
amb les obertures inferiors. La planta de dalt no segueix el mateix ritme: la paret és endarrerida i
lliurement inclinada deixant l’espai per una terrassa de forma irregular, amb una ampla porta
balconera central. La façana posterior és completament diferent: les úniques obertures son unes
finestres oscil·lants d’eix inferior, molt estretes i col·locades sense un esquema distributiu especial
amb el resultat d’una fort prevalença de la superfície plena. Igualment passa en la façana lateral,
costat est, caracteritzada per la considerable inclinació del terreny (el carrer és de fet una llarga
escala) i per la presencia de l’entrada principal a l’edifici.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc: pilastres de pissarra vista en el porxo de la façana sud

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: fusta pintada en verd o en blanc, excepte balcó amb mars metàl·lics del 3r nivell.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes nord i sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt del front marítim, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat. També s’encalcinarà la
llosa de pissarra de la paret de pedra de pla a la planta baixa
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la 3a planta (volum disconforme)

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
l’edificació original, abans de ser reformada, existent a la parcel·la actual (FID 214). La façana és
emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

214

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim de Portdoguer (1920-30) amb la façana de l’edificació original, abans de ser
reformada, existent a la parcel·la actual (FID 214). Es poden veure les escales del carrer de Santa
Maria, així com la renovació o substitució d’algunes edificacions, en contrast amb la fotografia de
principis del segle XX.

FID

214

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

215

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sta. Maria, 1 / C. de Silvi Rahola, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: botiga/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: botiga – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Esc. 1:1000

2. Finestra en planta baixa

1. Cantonada nord

3. Ràfec i sistema de desguàs de la
coberta

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

215

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional plurifamiliar, amb accessos independents a la planta baixa i a les
plantes superiors i diferenciació de les funcions de les plantes. La primera edificació
de la parcel·la es va realitzar en època molt antiga però la composició ordenada i
homogènia de l’edifici actual és pròpia de les construccions dels segles XVIII-XIX en
els que probablement es va ampliar i modificar el/s habitatge/s preexistent/s.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles des del carrer son dues i tenen les mateixes característiques: de planta baixa
i dos pisos, amb obertures amb arcs rebaixats en planta baixa i llinda en les altres plantes,
homogèniament distribuïdes segons un esquema bastant regular. Per les seves dimensions i
composició la façana principal pot ser considerada la que dona al carrer d’en Silvi Rahola, costat
nord: en planta baixa hi ha simetria de les obertures respecte a l’eix central, mentre en la 1ra
planta hi ha la repetició del mòdul finestral-finestra. En l’altra façana les obertures estan
col·locades en dues columnes, una de les quals està formada per l’entrada principal i les finestres
que donen llum a l’escala interior. Les dues entrades en la planta baixa de la façana principal son
accessos independents a la planta baixa on hi la una botiga artesana. Es manté doncs la diferent
funcionalitat entre les plantes com en origen.
Acabats.
En pl. baixa i al primer nivell la paret és coberta per una capa lleugera d’arrebossat de manera
que es manté llegible la textura del mur de pissarra encara que sigui pintat en blanc fosc. En
canvi l’arrebossat de la planta de dalt és llis, tractant-se probablement d’un mur afegit de maons.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes i brancals de la PB en maó de pla

bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en groc; persianes de corda de la
planta superior sense pintar

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teules àrabs, amb les pendents perpendiculars a les dues
façanes. Ràfec de maons de pla

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i canalons de peces ceràmiques sense pintar

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat o l’encalcinat de la part
de les façanes realitzada en pedra de Cadaqués (color existent als materials originals
de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors, mai amb el color existent
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

216

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Evolució S. XVII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Finestra de la 2na planta

1. Façana al carrer de Silví Rahola,
costat nord

3. Finestra de la 1ra planta

4. Planta baixa amb evident
augment de la secció del mur a
la base

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

216

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

Aquest habitatge s’eleva en els límits de l’àrea antigament ocupada per el baluard, des
de on ha començat tot el desenvolupament posterior de l’actual casc antic.
Segurament la construcció va sofrir varies modificacions, més o menys visibles, en els
segles successius, però algunes característiques de les tipologies constructives més
antigues encara es conserven en ella, com l’augment de secció del mur en planta
baixa i les obertures de dimensions reduïdes del 1r nivell.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible és la del costat nord, de planta baixa i dos pisos, amb accés únic en planta
baixa estret i una mica amagat per el considerable grossor de la paret, que augmenta de secció
capa baix. En la primera planta hi ha una petita finestra en correspondència amb la porta inferior i
altres dues finestres més altes i estretes a les quals corresponen les dues finestres de la planta
de dalt, més amples que les del primer nivell. La sensació general és aquella d’una estructura
molt pesant on dominen la massa i el grossor del mur.

bo

Acabats.
Façana arrebossada i pintada part en blanc i part en blanc fosc. L’arrebossat en varies zones està
presenta goteres i taques d’humitat.

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta, finestres i persianes de corda pintades en gris

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer. Terrat
damunt del cos adossat a la paret posterior, interior a l’illa.
DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques i baixant de fibrociment arrebossat i
pintat en blanc.

bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Com pràcticament tots els habitatges del carrer, representa el manteniment de les estructures edificatories
heretades de l’època medieval i transformades a partir del segle XVII i XVIII.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

217

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 1-3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segle XVIII
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Can Xirau

2

1
1. Façana principal, al carrer de Silvi Rahola (n. cívic 3)
2. Façana a la Riba de Nemesi Llorens
3. Detall de la data (1732) gravada damunt de la llinda de
l’accés a la planta baixa.
3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

217

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple significatiu de casalot amb jardí, resultant de l’evolució des de l’època
medieval, en la qual l’edifici formava part de la muralla del Baluard; desprès de la
intervenció de 1732, fins l’estat actual.

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Silvi Rahola. A la planta baixa té la porta d’entrada a l’edifici amb
una llinda monolítica de pedra, de forma irregular. A pocs centímetres damunt d’aquesta està
gravada la data 1732, relativa a la principal intervenció realitzada sobre la construcció medieval.
Al mateix nivell hi ha també una finestra clarament ampliada amb brancals de peces de pedra
tallada i llinda monolítica de pedra. Les obertures als nivells superiors no segueixen un ordre
distributiu especial i tenen dimensions vàries.

bo

parcialment
dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat primerament de blanc amb superposició parcial de color ocre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes de les finestres de la PB i d’una finestra al 1r nivell de
pissarra. La finestra ampliada a la PB té brancals formats per grans elements de pedra tallada.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, persianes de llibret i de corda pintades en verd, porta
d’accés sense pintar i porticons interiors en blanc
COBERTA: inclinada a dues aigües, no simètriques, de teula àrab, amb carener paral·lel a la
façana principal. Al costat de la Riba també hi trobem alguns terrats a diferents nivells
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixants de fibrociment pintats en
blanc

regular
regular
bo
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es destaquen les llindes monolítiques i els escopidors d’algunes obertures, elements típics de les tècniques
constructives locals. Es protegeixen específicament les buganvílies que s’enfilen per la façana i el jardí interior, tot
formant part de l’àmbit de l’edifici catalogat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps, accentuant les
característiques estructurals espacials i formals pròpies; les tècniques constructives i els
materials originals.

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Riba des Baluard (1920-30) amb la façana de les diverses
construccions que integren el conjunt edificatori de Can Xirau, existent a la parcel·la actual (FID 217).
La façana és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa
fotografia. Cal remarcar que l’edificació al carrer de Silví Rahola i que s’acosta a la Punta des Baluard,
era més baixa que l’actual i deixava entreveure bona part del front edificatori de llevant, amb
construccions com el mateix Ajuntament o la façana neoclàssica del número 4 d’aquest carrer.

FID

217

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

218

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

PB: botiga/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Balcó del la 1ra planta

1. Façana al carrer de Santa Maria, costat nord-oest

3. Maneta de l’accés principal

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

218

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció típica del casc antic de Cadaqués fent part de la tipologia de les cases
menestrales, amb botiga o taller artesanal en planta baixa amb accés independent a
les plantes superiors l’habitatge on normalment vivia el mateix propietari de la botiga
de la planta baixa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells
/
4
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible és al costat nord. És una façana estreta i alta, de planta baixa i 2 nivells,
amb totes les característiques de les façanes típiques de les cases menestrales tradicionals de
Cadaqués: dues entrades en planta baixa, una més ampla, posteriorment transformada en una
porta-finestra, a través de la qual s’accedeix a l’espai d’aquell nivell que originàriament tenia
funció de magatzem, botiga o taller artesanal, i l’altra més estreta, col·locada a una extremitat de
la façana, a través de la qual s’accedeix directament a l’escala que porta a les plates superiors.
Les obertures dels nivells superiors estan col·locades totes en eix amb l’entrada a l’espai de la
planta baixa, mentre que damunt de l’altra porta el mur és totalment ple, no tenint l’escala alguna
obertura en façana. El balcó en la primera planta té llosa, suposadament de pedra, apuntalada
per elements metàl·lics. Damunt de la segona planta la façana està tancada per la barana
metàl·lica de la terrassa obtinguda tallant el vessant de coberta amb una paret endarrerida
respecte al pla de façana, no visible des del carrer.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc baranes metàl·liques pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en verd. A destacar la
maneta de fosa de la porta d’accés a l’escala interior

bo

COBERTA: inclinada a una aigua, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i terrat al
costat del carrer

bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes, excepte que per restituir a
l’entrada en p.b. la seva forma original
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del terrat i la formació de la nova coberta a dues aigües amb
ràfecs entregant a façana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

219

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Maria, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Evolució 1872–S.XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge plurifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Casa del Baró de la Roda

1. Façanes al front marítim

3. Portal en PB al front marítim

2. Balcons al front marítim

4. Façana del carrer de Santa Maria

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

219

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa burgesa col·locada allà on antigament s’elevava la muralla del Baluard, de la
qual manté la forma perimetral, com es veu del plànol històric Cap de Quiers..
(AHCOAC) del 1684. En el 1910, amb la construcció de la Riba sota del Baluard,
també va ser ampliada la construcció en la cantonada adquirint la forma que té avui.
Fons de informació: Pla Especial del Front Marítim, GenCat-Dir. Gen. D’UrbanismeServei Territorial de Girona.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinadaa dues 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al front marítim, de pl. baixa i 3 nivells, amb una llarga terrassa en la 2na pl. amb
barana metàl·lica senzilla i que s’estén tota l’amplitud de la façana. En pl. baixa hi ha un portal
molt alt amb arc de mig punt i brancals que a la base s’eixamplen amb línies lliurament corbes.
Les altres obertures son regularment distribuïdes en els tres nivells de dalt segons eixos verticals.
En la cantonada entre aquesta façana i la del costat S, que també mira al front marítim, la
terrassa surt des del pla de façana amb un balcó en punt rodó, que es repeteix al nivell inferior.
En aquesta planta el balcó, com el finestral al seu costat, tenen una barana de fusta amb un
dibuix particular. La façana E és de tester i les obertures estan col·locades en dues files verticals.
En pl. baixa hi ha dos portals amb arc de mig punt per els quals s’accedeix als espais en pl.
baixa, destinats a magatzem i activitat comercial. La façana posterior té un nivell menys, sent la
pl. baixa al mateix nivell que la 1ra planta del front oposat. Aquí hi ha l’entrada als habitatges i les
obertures als nivells superiors no estan distribuïdes segons un ordre especial.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc; baranes metàl·liques o de fusta pintades verd o blau.

bo

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret i de corda pintades en verd i
porticons en blanc a la façana de la riba; portes, finestres i persianes de corda pintades en blau i
porticons en blanc a la façana del carrer de Santa Maria

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües seguint les formes irregulars de la planta, de teules àrabs,
amb els careners paral·lels a les façanes. Ràfecs senzills

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de peces pintades en verd i baixants de fibrociment
en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes llevat de la restitució tipològica a
l’original, justificadament i d’acord amb la redacció d’un projecte executiu
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color existent (verd Cadaqués)

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Fotografia de la Casa del Baró de la Roda, abans de la primera reforma (1914 aprox.)

Fotografia de la Casa del Baró de la Roda, desprès de la primera reforma (1920 aprox.)

FID

219

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
la Casa del Baró de la Roda que queda encarada a la Riba des Baluard. La façana és emmarcada en
vermell.

FID

219

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

220

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Maria, 7
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

AUTOR

Segles XVII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Can Puignau

1. Façana al front marítim, costat sud

3. Balcó al front marítim

4. Cantonada nord-oest

2. Façana al carrer de Santa Maria, costat nord

5. Portal al carrer de S.
Maria

6. Façana oest

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

220

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció adossada només lleugerament a l’edifici de la parcel·la contigua, tenint
per això quatre façanes visibles. El grossor dels murs i la presencia dels contraforts en
la planta baixa del front marítim comproven que la casa vas ser construïda aprofitant
del restes de l’antiga muralla. La senzillesa de la composició de cadascuna de les
quatre façanes i la dimensió petita d’algunes finestres son pròpies dels habitatges
tradicionals més antics de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada a tres aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal en la façana al carrer de Santa Maria, de planta baixa i dos nivells: es tracta
d’un ample portal amb arc rebaixat format per tres peces de pedra i brancals també de peces de
pedra tallada. Les altres obertures d’aquesta façana, en planta baixa com en els altres nivells, son
totes finestres, de dimensions varies però distribuïdes regularment segons eixos verticals. En
canvi, les dues façanes del front marítim tenen en total 5 nivells: en la façana lateral, costat oest,
es veu com l’edifici guanya altura baixant la quota del terreny cap al front marítim, així que les
dues plantes afegides ocupen tota la diferencia de quota entre els dos fronts, nord i sud. La planta
baixa del front marítim té dos accessos independents, u per cada façana, i ús comercial de l’espai
interior. Les obertures a tots els nivells estan disposades ordenadament segons eixos verticals.
Les llosanes de pissarra dels balcons estan reforçades per ménsules col·locades per sota.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques, amb dibuix decoratiu les dels
balcons del 3r nivell, senzilles les altres.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arc i brancals de la porta d’accés del carrer de Santa Maria de
pedra

bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes pintades en verd, porticons sense pintar

bo

COBERTA: inclinada a tres aigües, de teules àrabs, i terrat al costat de la riba. Ràfec de maons
de pla amb una filada a 45 graus

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques pintades en verd i baixants en fibrociment

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
No es permetrà modificar les obertures de les façanes ni augmentar el volum edificat. Es protegeix especialment
el jardí o espai lliure que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color existent
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Platja de Portdoguer (principis del segle XX) amb la façana de
Can Puignau, on comença la Riba des Baluard (FID 220). La façana és emmarcada en vermell. A la
part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

220

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

221

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge

VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori
per l’escala que agafa l’edificació

Esc. 1:1000

2. Vista nivells superiors des de la cantonada sudoest

1. Façana a Sa Plaça

3. Vista nivells inferiors des de la cantonada sudoest

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

221

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de pisos en renta de quatre plantes, fent doble cantonada, amb altura molt
elevada en relació amb els edificis de l’entorn, sobretot amb aquells que formen el
conjunt de la plaça del General Escofet. Segons els plànols històrics consultats (Cap
de Quiers..., 1684 – AHCOAC i Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC), la parcel·la va
ser construïda entre el segles XVIII i XIX.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells
/
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 3 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici té tres façanes visibles, totes de proporcions molt altes i estretes. La façana principal
(costat est) dona a la plaça del general Escofet (sa Plaça) i està caracteritzada per l’axialitat de
les obertures als tres nivells superiors, un balcó i una petita finestra per planta, no respectada
però en la planta baixa, on l’accés secundari (l’entrada principal està en la façana sud) i el
finestral damunt d’aquest estan lliurament desplaçats cap a la dreta. La mateixa distribució es
repeteix en la façana posterior, mentre al costat sud els balcons estan reemplaçats per finestres.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en totes les façanes. Balcons amb baranes metàl·liques i lloses
arrebossades i pintades en blanc. Revestiments de replanells de portes i finestres amb rajoles
ceràmiques sense pintar.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: fusta pintada en verd amb persianes de corda de color verd al 1r nivell i persianes
enrotllables blanques als nivells superiors i a les obertures en PB de les façanes sud i oest.

bo

COBERTA: a 3 aigües, de teules àrabs, amb ràfecs de tres capes de rajoles ceràmiques sortints.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons i baixants de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’espai de sa Plaça és molt important a la història cultural de Cadaqués. Tradicionalment se celebren ballades de
sardanes i altres actes populars. Per aquest motiu és considerat com un espai i racó singular. En la rehabilitació
d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable valor
ambiental dins el conjunt, reparant o reconstruint els elements originals amb les tècniques constructives i els
materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegit
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la 3a i 4a planta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

FID

222

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet - Sa Plaça, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segle XVIII
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller artistic – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1

1. Façana a la plaça del General
Escofet (Sa Plaça)
2. Façana al carrer del Dr. Callís
3. Entrada per la Plaça del
General Escofet (Sa Plaça
4. Obertures en la façana al
carrer del Dr. Callís
5. Entrada al taller de pintura a la
planta baixa de la façana al
carrer del Dr. Callís

2

3

4

5

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

222

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que tanca la cantonada de la façana oest de la plaça del
General Escofet –sa Plaça- amb la façana nord i prové un passatge voltat a la planta
baixa que connecta la plaça amb el carrer del Dr. Callís. La construcció ja apareix en
el plànol històric del 1892 (Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC) i conserva les
característiques constructives i els materials del habitatges tradicionals del casc antic
de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Aquesta construcció ofereix a la vista les dues façanes contraposades mirant a est i oest. La
primera dona a la plaça i està caracteritzada per l’ample arc adovellat del passatge amb volta de
canó rebaixada a la planta baixa, endavant del qual, en la mateixa paret lateral de la volta, hi ha
l’accés a les plantes superiors de l’edifici. Al segon nivell d’aquesta façana hi ha una petita
terrassa amb barana d’elements ceràmics.
La façana posterior té una superfície més ampla on es col·loquen un segon accés, que constitueix
l’entrada al taller de pintura en la planta baixa, i varies finestres de dimensions modestes als
nivells superiors, col·locades de manera irregular, responent a la distribució dels espais interiors
de l’habitatge.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles només els arcs de pedra de la volta a les dues
façanes i els davantals de les finestres, de pissarra al 1r nivells i de maons al nivell de dalt.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en blau en totes les obertures, excepte la porta balconera de la
terrassa visible al 2n nivell del a façana mirant a la plaça, que és d’alumini pintat en blanc.

bo

COBERTA: a un vessant de teules àrabs, descendent cap a la façana donant a la plaça.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons de peces ceràmiques sense pintar.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Construcció de especial interès per l’ús dels materials tradicionals i l’adaptació al teixit del nucli antic. En la
rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins el conjunt de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements originals amb les tècniques
constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
●
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
FAÇANES

Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons blau de Cadaqués

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

FID

223

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1960)

Afectació arqueològica muralla i es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

P.Harnden/L.Bombelli

ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Casa Staempfli (1960) / Es Portal (època medieval)

1. Façana al front marítim

3. Terrasses de la façana al front marítim

2. Façana al carrer del Dr. Callís

4. Es Portal, vista des del carrer del Dr. Callís

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V-2007)

223

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici racionalista construït aprofitant de l’estructura d’una casa preexistent amb un
canvi notable de la volumetria en la façana al front marítim, on la construcció actual
surt de l’alineació de façanes original, que la casa més antiga mantenia. La parcel·la
enclou també el Portal, un passatge amb volta escarsera sostenint un passadís cobert
de dos nivells: es tracta d’un dels accessos de la muralla medieval.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes visibles son molt diferents per estil com per dimensions. La façana al front
marítim, de planta baixa i 3 nivells, té un garatge amb ample portal d’accés amb arc de mig punt i
és la que adopta un llenguatge més modern en les plantes superiors, amb els finestrals que
ocupen casi tota la superfície de la paret i que al 1r i 2n nivell donen a dues terrasses amb planta
trapezoïdal: la de la primera planta és un porxo tancat per una paret a un costat i una sèrie de
làmines de fusta verticals a l’altre i té un sostre revestit de fusta; la de la segona planta només té
una coberta de protecció de tela plastificada grapada a una estructura de fusta pintada en blanc.
La façana posterior, de planta baixa i 2 nivells, és la que més conserva la fisonomia de la casa
antiga, amb obertures estretes col·locades sobre tres eixos verticals. La parcel·la té dues
entrades, una sota el Portal en el costat nord i l’altra en la façana al carrer del Dr. Callís.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques i elements de fusta pintats blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: metàl·liques als 2 nivells superiors de la façana al front marítim, fusta de varis
colors en el resto de l’edifici.

bo

COBERTA: a dues aigües, de teules àrab, amb carener paral·lel a les dues façanes visibles i
ràfecs visibles pintats en blanc als costats nord i oest.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics esmaltats verd o arrebossats; baixant en fibrociment.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es tracta d’un dels edificis més representatius del segon racionalisme o racionalisme de postguerra (anys 195060) de Cadaqués. Les dues construccions la Casa Staempfli i El Portal tenen un Nivell de protecció 1 (Integral)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegts
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades en blanc

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim)

●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V-2007)

Imatge del front marítim consolidat des Portal (principis del segle XX) amb la façana de l’edificació
original, abans de ser reformada com a Casa Staempfli pels arquitectes Harnden i Bombelli, l’any 1961.
La façana és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa
fotografia. És important remarcar que els valors de la construcció existent s’han mantingut, tant en el
respecte per l’arcada des Portal, com en l’assimilació compositiva dels dos volums que ja apareixen en
la fotografia.

FID

223

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V-2007)

Una altra fotografia posterior, datada entre els 1914-20, permet veure la consolidació de l’espai des
Portal, amb noves edificacions o reforma de les existents. La fletxa vermella assenyala la construcció
original, després de patir algunes modificacions, com la conversió de la petita balconera que existia a
la part dreta de la planta segona, en finestra.
A la dreta de la imatge, el Pont de Pedra i l’edifici de la Societat l’Amistat (Casino), amb la seva façana
neoclàssica característica, sense l’addició, en planta baixa, de la loggia frontal.

FID

223

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

FID

224

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1910-1920)

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

Salvador Sellés i Baró

ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Hotel
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Casa des Portal (Casa Verdonces)

1. Façana al carrer del Dr. Callís, costat oest

3. Finestra PB faç. O

4. Portal façana O

2. Façana al front marítim, costat est

5. Balcó 2n nivell faç. E

6. Cornisa en la faç. al front marítim

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

FID

224

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar d’estil noucentista, edificat sobre una construcció preexistent (ja
apareix en el plànol històric Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC).
Fons de informació: Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric de Cadaqués,
Direcció General d’Urbanisme de la GenCat – Servei Territorial de Girona.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: 2 aigües + terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana al front marítim és
de planta baixa i tres nivells. Les obertures estan disposades al llarg de dos eixos verticals. La
part inferior d’aquesta façana és caracteritzada per dues grans arcades de mi punt que
emmarquen els dos accessos a la planta baixa i les dues finestres de l’entresol. La part superior
és caracteritzada per l’endarreriment de la meitat dreta de la paret de façana: això permet crear
una terrassa en la 1ra planta, mentre en la 2na hi ha dos balcons. Aquesta façana conserva
l’alienació original de l’indret i resulta per això una mica enretirada respecte a les de les
construccions veïnes que van avançar les seves façanes respecte a les construccions originals. A
dalt la paret es tanca per mig d’una cornisa de varis sortints i acabant en una filada de teules
àrabs, una de rajoles blanques i en una decoració de ceràmica esmaltada en blau a dalt de tot. La
façana posterior té un nivell menys sent la quota del terreny més alta que la del costat oposat. En
planta baixa hi ha el portal d’accés als habitatges amb arc molt rebaixat. Els dos balcons del 1r
pis, en eix amb les obertures inferiors, tenen llosanes sostingudes per mènsules.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Rajoles pintades blanc i blau en la cara inferior dels balcons (faç. E).

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd. Persianes de fusta pintades en verd amb decoracions.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs; terrassa pavimentada damunt l’extremitat est de l’edifici.

bo

DESGUÀS COBERTA: façana oest: tortugada ceràmica verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar la fusteria i la decoració ceràmica de la façana E i els elements de forja de totes les baranes. Edifici
catalogat en el niv. 2 (Protecció del Tipus) del Pla Especial del Front Marítim (GenCat-D.G. d’Urbanisme).
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del Tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons exteriors en la faç.E
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (V.2007)

Imatge del front marítim consolidat des Portal (principis del segle XX) amb la façana de l’edificació
original abans de ser reformada. La façana és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una
ampliació de la mateixa fotografia.

FID

224

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

225

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XVII-XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: act. comercials – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Dr. Callís, costat oest

Esc. 1:1000

2. Façana al front marítim, costat est

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

225

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma molt irregular formada per aglutinament i creixement de més
cèl·lules i ja construïda en el segle XVII, com comprovat per el plànol històric del 1684
(Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC). Conserva en façana, sobretot en la del costat
oest, les característiques de la tradició constructiva local però la volumetria resulta
modificada, com és veu clarament mirant la coberta, on un cos central de la parcel·la
va adquirir un nivell més, sobresortint considerablement de la quota del vessants.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells (Dr. Callís) + PB +1 (Riba) / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Hab. amb dues façanes visibles des del carrer. A la planta baixa de la façana O hi ha la porta
principal, per on s’accedeix als habitatges del pisos superiors; així com una entrada independent
a l’espai de planta baixa. Les obertures dels nivells superiors son poques i col·locades segons la
distribució de l’espai interior, sense un ordre especial en l’organització de la façana. La
composició general, les proporcions de les obertures i el gruixos dels murs comproven l’origen
antiga d’aquesta parcel·la: una casa menestral transformada. La façana al front marítim és força
estreta i es desenvolupa en tres nivells, cadascun amb obertura única i molt ampla, fruit de
modificacions successives. El segon nivell és caracteritzat per l’endarreriment de la paret i la
creació d’una terrassa amb barana metàl·lica senzilla, a plom amb la superfície de façana. Un fris
de forats a tres fulles disposats per a la ventilació del terrat, decora la part superior de la façana.
Des de la Riba es veu en un pla endarrerit i considerablement sobresortint respecte a la coberta,
un cos d’un nivell més alt que la resta de la construcció.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques dels balcons pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd al costat O; metàl·liques al costat E.

bo

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb ràfecs de dues capes de maons i terrassa a est.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada pintada en verd i baixants en fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici catalogat en el niv. 3 (Protecció Ambiental) del Pla Especial del Front Marítim (GenCat-D.G. d’Urbanisme)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent a la façana de Dr. Callís
S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes (excepte façana Riba)
S’autoritza la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
(excepte façana Riba)
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat des Portal (principis del segle XX) amb el solar on s’encaixerà la
construcció realitzada en el decurs dels anys 1960. A la part inferior es disposa una ampliació de la
mateixa fotografia.

FID

225

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

226

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Vista del volum total de l’edifici en
relació amb les construccions veïnes

1. Façana al carrer del Dr. Callís, costat oest 3. Finestra en planta baixa

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

226

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge entre mitgeres amb una sola façana exterior, de amplitud modesta i altura
no conforme amb la de les construccions veïnes. La parcel·la resulta construïda ja en
el plànol històric del 1684, però l’aspecte actual és el fruit de ampliacions més recents,
partint probablement de una comú casa menestral com suggereix l’ampla finestra en
planta baixa que podia ser l’accés independent a l’espai interior amb funció de botiga
o magatzem.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana molt alta i estreta, de planta baixa i 3 nivells. Actualment l’única entrada a l’edifici és per la
porta col·locada en planta baixa a l’extremitat dreta d’aquesta façana, però l’amplitud de l’altra
obertura al mateix nivell, ara una finestra, suggereix la possibilitat de que antigament fos l’accés a
la planta baixa d’una casa menestral. Les obertures als nivells superiors estan distribuïdes en
dues files verticals i son de dimensions varies, progressivament minores des del baix cap a dalt.
Les llosanes dels balcons i la planta de dalt, que dona a l’edifici una altura no conforme amb les
altres construccions del mateix carrer, son afegiments més recents.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc amb revestiment amb lloses de pissarra en la meitat
inferior de la planta baixa. Balcons amb llosanes arrebossades i pintades en blanc i baranes
metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd a la planta baixa i en blanc al 1r nivell; metàl·liques de
color blanc a les plantes de dalt.

bo

COBERTA: de un vessant de teules àrabs amb ràfec senzill.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd i baixant en
fibrociment pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la 3a planta

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 15
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Antiga rectoria

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

AUTOR reformes

Orígens medievals

Cèsar Martinell

ÙS ORIGINAL

Casa del Governador del Castell
ÙS ACTUAL

PB+1º: act.com./rest.–Niv. sup.: casa rectoral
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: La Rectoria

2. Façana al front marítim, costat est

1. Façana al carrer del Dr. Callís costat oest

3. Detall del portal de pedra en la façana oest

4. Passatge voltat des de la façana oest al pati interior

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Edifici d’orígens medievals que fou el palau del Governador del Castell de Cadaqués i sota el qual es construí el
primer tram de la riba d’es Fondal, comunicant amb el carrer superior per mig d’un carrer que passava per
l’extremitat est de la parcel·la contigua, l’actual parcel·la 226.
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ: Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric de Cadaqués atorgat
per la Direcció General D’Urbanisme de la GenCat – Servei territorial de Girona.

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció era originàriament un habitatge unifamiliar, successivament reformat
perquè s’adaptes al nous usos comercials en planta baixa i de restaurant al 1r nivell.
Les dues plantes de dalt van ser destinades a casa rectoria de la Parròquia.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Només una façana és completament visible, al costat est. De planta baixa i 3 pisos, és la part que
va patir majoritàriament les reformes per tal d’adaptar-se als nous usos comercials en planta
baixa i de restaurant a la primera planta. La cantonada sud d’aquesta façana va ser transformada,
sobretot, a partir de la formació d’una terrassa a nivell del segon pis i l’obertura d’un arc apuntat a
doble calçada, obra de Cèsar Martinell. En canvi, les plantes de dalt mantenen la composició
antiga en façana, amb obertures de modestes dimensions no col·locades segons eixos rítmics. La
façana oposada, costat oest, és visible parcialment per l’adossament de la parcel·la contigua (FID
228) i és caracteritzada per el portal renaixentista de carreus de pedra que dona accés al
passatge amb voltes de creueria cap al pati interior a la parcel·la.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada e blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: portal i brancals de balcó de carreus de pedra vista.
FUSTERIES: fusta pintada en verd o sense pintar.

bo

parcialment
dolent
bo
regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener perpendicular al front marítim.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques i baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza la reposició o reproducció de les condicions originals d’estances que han
estat modificades

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat des Portal (principis del segle XX) amb la façana de la Rectoria –
una de les edificacions més remarcables que es mantenen des de l’època medieval- abans de ser
reformada. La façana és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la
mateixa fotografia.

FID

227

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una altra imatge, també de principis del segle XX, on apareix, a la dreta, la Rectoria així com les altres
edificacions que donen continuïtat al front edificatori que culmina amb la Punta des Baluard.

FID

227

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

228

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 17
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Façana al carrer del Dr. Callís, costat oest

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

228

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres amb façana amb composició típica de les cases
menestrals amb dos accessos, encara que les plantes siguin totes actualment
utilitzades com habitatges.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Construcció amb una sola façana visible, orientada cap a oest. Té dos accessos independents en
planta baixa que fan pensar a un ús de l’espai de planta baixa originàriament diferent que aquell
del dos pisos superiors. En cada planta hi ha dues obertures en eix amb aquelles del nivells
inferiors: al primer pis estan unides des per una única balconada, amb llosana monolítica amb
cantonades arrodonides sostinguda per tres mènsules i barana metàl·lica senzilla de barrots
cilíndrics també amb cantonades arrodonides.

bo

bo

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Llosana del balcó de pedra vista.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en planta baixa; metàl·liques de color blanc en les altres
plantes.

bo

COBERTA: de un vessant de teules àrabs descendent capa a la façana, amb ràfec de tres capes
de maons arrebossat i pintat de blanc.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques pintades en verd i baixant e fibrociment
pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució de fusteries i persianes a les plantes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

229

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, s/n - Sa Plaça
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Balcó al 1r nivell

1. Façana a Sa Plaça, costat sud

3. Detall ràfec i desguàs coberta

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

229

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de petites dimensions amb elements compositius i tècniques constructives
típiques de la tradició local. En la façana es repeteix la mateixa distribució que hi ha en
la façana de la construcció al seu costat, FID 230.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible d’aquesta construcció és al costat sud. Es tracta d’una façana de modestes
dimensions, de planta baixa i dos pisos, amb una estreta porta d’entrada i una ampla finestra al
nivell inferior, un balcó amb llosana de pedra arrebossada com la paret i barana metàl·lica pintada
en negre amb elements decoratius en la part inferior i una finestra més petita en la segona planta.
Les obertures als tres nivells no es troben verticalment en eix entre elles, la seva col·locació es
deu a exigències distributives de l’espai interior.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en planta baixa i secundo nivell i en blanc en el primer.

bo

COBERTA: de un vessant de teules àrabs, amb ràfec arrebossat i pintat de blanc, d’una fila de
teules entre dues capes de maons de pla.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada d’elements ceràmics pintats en verd, baixant en fibrociment
pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Bon exemple de manteniment d’una tipologia constructiva típica del lloc amb tractament dels acabats amb la clara
voluntat de preservar la integració de l’edifici amb el seu entorn pròxim. En la rehabilitació d’aquests edificis
destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable valor ambiental dins el conjunt
de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements originals amb les tècniques constructives i els materials propis
de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

230

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, s/n - Sa Plaça
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Llosana del balcó de la primera planta

1. Façana a la plaça, costat sud

3. Finestra de la planta baixa

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

230

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de petites dimensions amb elements compositius i tècniques constructives
típiques de la tradició local. En la façana es repeteix la mateixa distribució que hi ha en
la façana de la construcció al seu costat, FID 230.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Única façana visible de la construcció, de planta baixa i dos pisos, de proporcions altes i estretes.
En planta baixa hi ha la porta d’entrada a l’edifici i una finestra; al primer nivell hi ha un balcó en
eix amb la porta de la planta inferior: la llosana del balcó és una peça monolítica molt prima de
pissarra, apuntalada per dos elements metàl·lics i actualment en estat de conservació dolent,
també estructuralment . La tercera planta té una finestra no en eix amb les obertures inferiors.

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc amb barana del balcó i protecció de la finestra en planta
baixa metàl·liques, de forma senzilla i pintades en negre. L’arrebossat presenta zones de
destacament de la capa superficial en el tram de paret sota de la finestra de la planta baixa.

regular

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o verd o sense pintar.

regular

COBERTA: de dues aigües asimètriques, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques pintades en verd i baixant en fibrociment
pintat en blanc i parcialment entrant en la paret de la façana.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs o canal de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

231

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del General Escofet, s/n – Sa Plaça
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/botiga – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

1

2

1. Façana a sa Plaça, costat sud
2. Façana al front marítim, costat
nord
3. Balcó de la segona planta en la
façana sud
4. Cornisa i baixant ceràmic en la
façana sud
3

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

231

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta parcel·la va ser construïda entre els segles XVIII i XIX representa una
evolució, en termes de dimensions i esquema distributiu de les obertures, de les cases
menestrals més antigues: conserva la doble funcionalitat de espai comercial o
magatzem/taller en la planta baixa i habitatges als nivells superiors però ja la
regularitat de les obertures, el eixos compositius i les dimensions la enclouen en la
categoria dels habitatges tradicionals unifamiliars de dimensions superiors edificats en
èpoques successives.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles són dues, als costats N i S, de proporcions esveltes, especialment la que és
encarada al front marítim, de planta baixa i 3 nivells, que també és la en que ha desaparegut la
composició tradicional. La façana actual apareix fortament caracteritzada per l’ampla porta-vidre
en p.b. i pels alts finestrals que ocupen els dos nivells de la primera i de la segona planta: tot
aquest espai està ocupat per un restaurant que també s’estén a part de la parcel·la contigua. En
les dues plantes de dalt d’aquesta façana, la paret és endarrerida respecte als nivells inferiors,
deixant l’espai per dues terrasses: la de la 2na pl. resulta semitancada per una paret amb dues
obertures amb baranes metàl·liques i la del tercer nivell és completament oberta amb barana
d’elements ceràmics pintats en verd. La façana oposada és la que conserva la composició més
antiga, amb 3 entrades, la central per accedir a les plantes superiors i les altres dues a la p.b.,
obertures als nivells superiors perfectament en eix amb les inferiors, algunes amb arc rebaixat.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc la del costat nord i en beige la del costat sud.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta color vermell les de la façana sud, metàl·liques les de la façana nord.

bo

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb passadís en correspondència de la façana sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins el conjunt del front marítim i de sa Plaça, reparant o reconstruint els elements
originals amb les tècniques constructives i els materials propis de l’època, si més no en les parts vistes.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana sud
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana sud

FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim de ponent que s’allarga fins la Punta des Baluard (principis del segle XX) amb
el solar on s’aixecarà l’edificació actual. En aquesta parcel·la ja existia una construcció del darrer quart
del segle XIX, amb façana a Sa Plaça. L’espai entre mitgeres és emmarcat en vermell. A la part inferior
es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

231

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

232

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 16
SOLAR

●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. com. – Nivells superiors: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: restaurant – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

1. Façana al carrer de Silví Rahola

Esc. 1:1000

2. Façana al front marítim (Riba)

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

232

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de l’àrea del Baluard, doncs d’orígens constructives molt antigues. Sobre la
construcció preexistent va ser elevat l’edifici actual que encara en el segle XX va sofrir
modificacions importants, sobretot el costat fent part del front marítim.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té 2 façanes visibles, als costats SO i NE. La façana SO només té planta baixa i
pis. Aquí hi ha l’entrada principal als habitatges i al seu costat un accés independent a la planta
baixa. Al 1r nivell l’única obertura és un balcó amb llosana de forma semioval formada per dues
llargues peces de pedra juntes en el mig i barana de fosa en la que està forjada la data 1861. La
façana oposada té la línia de base a una quota molt més baixa i per això en aquest costat la
construcció guanya dos nivells més, que en una foto anterior al 1910 constitueixen un habitatge
amb entrada en aquest costat i magatzem en planta baixa amb accés independent. Actualment
aquesta planta, que va adquirir un porxo tancat adossat a la paret de la façana, està ocupada per
un restaurant. Amés, a principi del segle XX damunt de la primera planta hi havia una terrassa
obtinguda per l’endarreriment de la façana als altres dos nivells. En canvi, actualment els
finestrals del primer nivells formen un balcó de estilo modern i la paret del segon nivell va ser
avançada fins al pla de façana de les plantes inferiors, pujant la terrassa a la tercera planta; els
balcons d’aquest i del nivell inferior es diferencien totalment del balcó del 1r nivell: les profundes
llosanes estan sostingudes cadascuna per tres voltes posant sobre quatre bigues.
Acabats. Façanes arrebossades i pintades en blanc; baranes metàl·liques pintades en negre.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres en verd / d’alumini; finestres façana del front marítim
COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana. Al costat
de Silví Rahola amb acroteri
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment en blanc

regular
bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes, adequant les parts malmeses
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris que
determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta i substituir les d’alumini
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació dels següents elements: marquesina adossada a la façana, volum
disconforme (planta semisoterrani); supressió de la part d’obra de la barana; coberta del
costat de Silví Rahola (faldó inclinat i entrega a façana amb ràfec)

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard (principis del segle XX) amb la façana de
la construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 232), abans de ser reformada. La façana és
emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

232

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una altra imatge, també de principis del segle XX, on apareix, pràcticament centrada, l’edificació
existent, compartint amb la resta la formació del front edificatori que culmina amb la Punta des Baluard.

FID

232

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

233

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 14
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XVII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/botiga – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: act. com. – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de Silví
Rahola

Esc. 1:1000

2. Entrada principal, façana SW

3. Finestra de la segona planta de la façana SW

4. Façana al front marítim

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

233

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres molt estreta i llarga, amb considerable diferencia de quotes
del terreny als dos costats i per això amb façanes oposades de proporcions molt
diferents. Parcel·la de l’àrea del Baluard, d’orígens constructives molt antigues,
desenvolupades en una casa menestral amb transformacions fins a temps recents.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Com tot les construccions d’aquest tram del front marítim, aquest edifici també va sofrir les majors
modificacions cap aquest costat, mantenint les característiques de la façana oposada més
conformes a les originals. Una foto anterior al 1910 ensenya una façana de quatre plantes amb
obertures diferents de les actuals i terrassa a dalt de tot coberta per una aigua de teules àrabs.
Ara el portal en planta baixa és una porta amb un balcó al costat; l’obertura al 1r nivell és més
ample i amb forma d’arc rebaixat; al balcó del 2n nivell, l’única obertura que conserva la posició i
les proporcions originals, es va unir una finestra; a la 3a planta hi ha una gran porta balconera en
lloc d’aquella més petita que abans coincidia per posició i dimensions amb aquella del nivell
inferior. Amés es va afegir una 4a planta tancant la terrassa que hi havia a dalt de tot i creant en
façana un balcó igual que el inferior. La façana posterior és una clàssica façana de casa
menestral amb mínimes transformacions: al nivell inferior és conserva la porta estreta d’accés als
habitatges a dalt i l’entrada independent a la planta baixa i en cadascun dels altres dos nivells hi
ha una finestra no en eix amb les altres obertures.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc la façana NE i en blanc amb sòcol marró la façana SW

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd, algunes d’alumini a la façana del front

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb el carener paral·lel a la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de plàstic pintat en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes, adequant les parts malmeses
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana SO
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana SO
●
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació dels següents elements: marquesina adossada a la façana, volum
disconforme (planta semisoterrani); reconversió de l’obertura en bandolera en obertur/es
centrada/es segons l’eix vertical, amb predomini de la proporció vertical (Pis 2n i 3r)

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Dues imatges del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard, de principis del segle XX, amb la
façana de la construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 233), abans de ser reformada.
En aquesta zona quedava interrompuda la Riba, sense continuïtat fins a la Punta des Baluard i
Portdoguer. El mar arribava a tocar les roques on es fonamentaven les velles estructures defensives
del recinte emmurallat i que posteriorment foren la base de les construccions actuals. Per salvar el
desnivell existent entre la Riba i l’accés a l’habitatge, hi havia unes escales tal i com s’aprecia en la
imatge. La façana és emmarcada en vermell.

FID

233

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

234

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 12
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

AUTOR

Segles XVII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

5. Llosa de balcó a la
façana SO

2. Façana al front marítim, costat NE

3. Detall del portal a f. SW

1. Façana al carrer de Silvi Rahola, costat SW

3. Portal a la façana SW

4. Detall del portal a f. SW

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

234

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa burgesa construïda aprofitant del restes de l’antiga muralla del Baluard, de la
qual el mur de la terrassa al front marítim manté el típic augment de secció a la base.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
PB + 2 nivells (PB+3 Front Marítim) / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana SO és la que més conserva les característiques de l’edifici més antic. En el centre de la
planta baixa hi ha l’entrada principal: un portal emmarcat per un arc rebaixat i brancals de carreus
de pedra tallada, amb un escut esculpit en la clau i una porta de fusta amb alguns detalls
decoratius. Les obertures estan organitzades segons un esquema de simetria respecte a l’eix
central de la façana. Les llosanes dels balcons i els escopidors de les finestres en planta baixa
encara son els originals de pissarra. La llosana del balcó central és reforçada per una reixa
metàl·lica de forja. La façana al front marítim és la que apareix més transformada, conservant la
mateixa volumetria, però amb un canvi substancial d’aspecte general degut a la modificació de
totes les obertures. En una imatge anterior al 1910, l’estructura apareixia caracteritzada per la
massa del mur amb prevalença de la superfície plena i per la organització austera de les
obertures totes iguals sobre una única filera central. En canvi, la façana actual apareix molt més
lleugera per el considerable augment d’amplitud de totes les portes balconeres, incrementant-se
progressivament des de la planta baixa cap amunt. Encara que les obertures actuals mantinguin
la mateixa col·locació que les antigues, la varietat de dimensions i l’afegiment de dues finestres
en planta baixa trenquen el ritme i eliminen l’austeritat de la composició original.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc; baranes metàl·liques dels balcons pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: portal amb arc i brancals de pedra tallada

bo

FUSTERIES: de fusta; finestres i persianes pintades en blau, portal d’accés sense pintar

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana i terrat en el
cos sud de la façana del front marítim

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques sense pintar

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes, adequant les parts malmeses
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana SO
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics de façanes

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la reconversió en obertura, amb predomini de la proporció vertical (Planta
primera façana marítima) i la llosa del balcó tindrà un vol màxim de 60 cm i un gruix de 12.

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard (1910-1915) amb la façana de la
construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 234), abans de ser reformada. La façana és
emmarcada en vermell. A la fotografia inferior es disposa una visió més antiga (1900-1905) on apareix
la mateixa construcció i manté les mateixes característiques.

FID

234

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

235

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 10
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. popular reformat
AUTOR

Segles XVII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de Silvi Rahola, costat
SW

Esc. 1:1000

2. Façana al front marítim, costat NE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

235

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aprox. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional popular entre mitgeres en parcel·la llarga i molt estreta que
encara avui manté intactes les seves característiques compositives i constructives. La
darrera reforma es va realitzar l’any 1957. L’interior és força interessant ja que manté
l’estructura dels sostres realitzada amb volta a la catalana i l’escala de pedra original.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
PB+1 nivell (PB+2 Front Marítim) / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV
.

FAÇANES:
La façana principal d’aquesta construcció és la que mira a SO. Al centre de la planta baixa hi ha
l’entrada, constituïda per un ample portal amb arc de mig punt, i al primer nivell un finestral col·locat
en l’extremi dret de la façana, deixa la resta com a mur ple. La composició de la façana resulta molt
senzilla, sense cap element decoratiu i constitueix un dels documents més íntegre de la tipologia
d’habitatge tradicional popular situat en aquesta àrea del nucli antic. També ho representa pel front
marítim, ja que la façana NE s’ha quedat quasi com era l’original, un cop realitzades les
intervencions que van afectar la Riba i el conjunt del front marítim el 1910. Excepció feta de la part
de dalt, on es va formar una terrassa amb una ampit de mur ple en façana, tallant el vessant de
coberta alguns metres endarrera respecte la línia de façana. La façana és molt alta i estreta; força
amagada per l’avançament de les parets de les parts inferiors de les façanes de les construccions
veïnes.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Presència d’humitats a la cara interior de la façana

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta i finestres pintades en color marró

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana. Presència de
termites en l’estructura de fusta que suporta la coberta.

deficient

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de fibrociment pintat en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació i possible ampliació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues
façanes, com a peces de notable valor ambiental, d’acord amb les característiques definides en el PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent)

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la reparació o reconstrucció dels elements originals amb les tècniques
constructives i els materials propis de l’època, almenys en les parts vistes (int. i ext.)

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard, de principis del segle XX, amb la façana
de la construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 235), abans de ser reformada. La
façana és emmarcada en vermell. En aquesta zona quedava interrompuda la Riba, sense continuïtat
fins a la Punta des Baluard i Portdoguer. El mar arribava a tocar les roques on es fonamentaven les
velles estructures defensives del recinte emmurallat i que posteriorment foren la base de les
construccions actuals. A sota la mateixa fotografia ampliada.

FID

235

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

236

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 8
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de Silvi Rahola,
costat SW

Esc. 1:1000

2. Façana al front marítim, costat NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

236

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edifici va sofrir algunes modificacions però encara son visibles les característiques
tipològiques típiques de la casa menestral, com el gran portal d’entrada que
constitueix el únic accés a l’espai en planta baixa, normalment amb funció comercial o
artesanal, com a les plantes superiors on hi havia l’habitatge del propietari de la
botiga.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells
/
3
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Silvi Rahola, amb ampla entrada en la planta baixa, finestra al
primer nivell i balcó al secundo nivell, col·locats segons la distribució de l’espai interior i no
segons un esquema d’eixos compositius de la façana. Es destaca l’ús de lloses de pissarra com
davantal de la finestra i petit ràfec del portal d’entrada. A dalt de tot en èpoques posteriors a la
construcció original va ser creada una terrassa que va exigir l’elevació de la paret de façana amb
un mur d’ampit amb rajoles ceràmiques posades a formar una barana. La façana oposada, que
mira al front marítim, té un nivell més trobant-se a una quota inferior del terreny: una planta
semienterrada amb front avançat respecte al pla de façana on s’obre una finestra amb arc
rebaixat. Antigament, damunt d’aquesta finestra havia una terrassa i les tres plantes superiors
quedaven en un pla endarrerit d’alguns metres. Ara l’inferior d’aquests nivells resulta tancat, amb
un ample balcó en façana i la terrassa és troba d’una planta més a dalt i té un ampit del mateix
tipus que la terrassa de dalt del costat oposat, des de la base del qual sort un ràfec de teules. Els
dos ampits i el ràfec resulten poc conformes amb la resta de l’edifici i les façanes veïnes.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes dels balcons metàl·liques pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures. Destacar alguns
escopidors de llosa de pedra de Cadaqués de tall irregular
FUSTERIES: de fusta; porta i finestres pintades en verd, porticons en blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab i terrat a la façana de Silví Rahola

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants de fibrociment en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes, com a peces
de notable valor ambiental.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos de les façanes

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: ampits de les terrasses i ràfec de
teules damunt de la primera planta al front marítim.

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard, de principis del segle XX, amb la façana
de la construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 236). La façana és emmarcada en
vermell. En aquesta zona quedava interrompuda la Riba, sense continuïtat fins a la Punta des Baluard i
Portdoguer. El mar arribava a tocar les roques on es fonamentaven les velles estructures defensives
del recinte emmurallat i que posteriorment foren la base de les construccions actuals. A sota la mateixa
fotografia ampliada.

FID

236

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

237

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Façana al front marítim, costat NE

1. Façana al carrer de Silví Rahola,
costat SW

3. Balcó del primer nivell de la façana NE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

237

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Es tracta de una de les construccions més transformades d’aquest tram del front
marítim, tan en termes de volumetria quant en composició de la façana mirant capa
nord-est.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana SO és alta i estreta amb obertures d’alçada decreixent des de la planta baixa cap a
dalt, col·locades en una única filera central, excepció feta de les dues estretes finestres de la
planta baixa, simètriques respecte a la porta d’accés centrada. A les altres dues plantes les
obertures son finestrals de la mateixa amplada que la porta inferior. A dalt de tot un ampit de
maons, sense arrebossar i afegit posteriorment, amaga el vessant de coberta. Al costat oposat, la
façana guanya una planta semisoterrada al ser inferior la cota del terreny respecte l’altre front. En
imatges anteriors al 1910 es veu com la construcció s’eleva sobre els restes de l’antiga muralla
del Baluard i damunt d’aquesta hi havia una terrassa al fons de la qual es trobava la façana de
l’edifici, de planta baixa i dos nivells. Ara la terrassa es troba elevada per daunt d’un nivell, sent la
planta inferior tancada per una paret on van disposar-se quatre finestres: el balcó té un fort
impacte en la vista general de la façana, pel seu vol respecte al mur inferior i per la seva
estructura de suport de biguetes metàl·liques apuntalades i revoltons a base de maó. La resta de
la façana va ser completament modificada i li va ser afegida una planta a dalt de tot una mica
endarrerida respecte a la línia del front. Es repeteixen les mateixes obertures del costat oposat,
col·locades aquí al llarg de dos eixos verticals.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta i finestres pintades en verd, porticons en blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab amb cossos sobresortint en el mig i terrat

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat blanc

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació dels elements següents: la llosana del balcó tindrà un vol màxim de
60 cm i un cantell de 12cm. La barana serà de barrots verticals de ferro 12 mm, separats
un mín. de 8 cm i màx. 12 (1r pis faç. mar.); extracció dels cossos tancats del terrat (3r pis)

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard, de principis del segle XX, amb la façana
de la construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 237), abans de ser reformada. La
façana és emmarcada en vermell. En aquesta zona quedava interrompuda la Riba, sense continuïtat
fins a la Punta des Baluard i Portdoguer. El mar arribava a tocar les roques on es fonamentaven les
velles estructures defensives del recinte emmurallat i que posteriorment foren la base de les
construccions actuals. A sota la mateixa fotografia ampliada.

FID

237

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

238

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge bifamiliar (en procès de segregació)
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

2. Balcó al 1r nivell de la façana principal

1. Façana principal (carrer de Silví Rahola)

3. Façana posterior (front marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

238

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
2 rectan.encaix.ortogon.

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple de casa en filera unifamiliar de dimensió mitjana amb amples finestres a la
PB i una balconada important al 1r nivell que atesten un ús especificadament
residencial. La parcel·la resulta construïda des de èpoques molt anteriors a la a la qual
es data l’edifici actual i aprofita dels restes de l’antiga muralla del Baluard com totes
les construccions presents en l’àrea de la Punta.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Silvi Rahola, organitzada per franges horitzontals, marcades per
un sòcol de pedra vista a la planta baixa, per una única llarga balconada al 1r nivell amb
elements de suport de la llosana amb estucs decoratius i per la cornisa de separació entre
aquesta planta i les golfes. Prevalença dels vuits amb amples portes i finestres en PB i 1r nivell.
Distribució de les obertures a tots els nivells segons eixes verticals ben definits.
Façana posterior (al front marítim) reforçada per una ampliació de la secció a la base.
Acabats.
L’arrebossat pintat en blanc revist tots els elements de la façana, enclòs la llosana del balcó, els
elements que la suporten i la cara inferior dels ràfecs. Excepte el sòcol de pedra a la PB.

bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures

bo

FUSTERIES: de fusta; finestres i persianes de llibret pintades de blanc, portal sense pintar

bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal.
Ràfecs arrebossats i pintats de blanc amb els caps de les bigues vistos sostenint una doble capa
d’elements sortints

bo

DESGUÀS COBERTA: canaló no vist (damunt del ràfec) i baixant ceràmic

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La construcció actual constitueix el resultat de l’evolució d’una parcel·la amb presencia edificatoria ja en època
medieval. La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de les dues façanes, com
a peces de notable valor ambiental.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 2. Protecció del tipus (Silvi Rahola)
Nivell 3. Protecció ambiental (Riba)

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pels Nivells de protecció 2 i 3. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris que
determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional. Es podrà mantenir la terrassa
existent i corresponent a la segona planta de la façana marítima
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

El revestiment de pedra que forma el sòcol de la façana de Silvi Rahola, s’haurà d’encalcinar

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim entre es Portal i la Punta des Baluard (1910-1915) amb la façana de la
construcció existent que ocupava la parcel·la actual (FID 234), després de ser reformada. La façana és
emmarcada en vermell i precedeix la de l’edifici actual de l’Ajuntament. A la fotografia inferior mostra
una imatge ampliada respecte a l’original.

FID

238

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

La imatge superior presenta una visió més antiga de la Punta des Baluard, sector de llevant (19001905), respecta a la mostrada previament. En ella apareix encara l’anterior construcció, sense la
reforma dels anys 1910-1915.
La fotografia inferior mostra una imatge ampliada de la riba des Baluard, sector de ponent, amb el front
marítim entre Portdoguer i la Punta des Baluard. A través de l’espai, encara no edificat, de Can Xirau,
es pot veure la façana interior de la construcció neoclàssica que ocupa la parcel·la FID 234 –
emmarcada en vermell- i que correspon al carrer de Silví Rahola 4. A la seva dreta, l’edifici actual de
l’Ajuntament.

FID

238

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

239

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Silvi Rahola, 2
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Edifici de serveis
AUTOR

s. XIII fins al s. XX
ÙS ORIGINAL

Baluard – torre d’albirament
ÙS ACTUAL

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

Esc. 1:1000

DENOMINACIÓ: Torre de sa fusta d’es Baluard (històrica) – Casa de la Vila (actual)

2

1
1. Façana principal, al carrer de Silví Rahola
2. Torre en la cantonada de la façana principal
3. Façana posterior, a la Riba de Nemesi Llorens
3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

239

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Antic baluard fent part del Castell que durant la Baixa edat Mitjana ocupava aquesta punta rocosa controlant tota
la badia de Cadaqués. De la construcció de l’antiga fortificació només queden la torre semicilíndrica i parts dels
murs als costats d’ella, amb el portal arcat d’accés a l’edifici actual.
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

Fitxa del Pla Especial del Front Marítim del Conjunt Històric de Cadaqués.
TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

GEOMETRIA
PLANTA:

● CANTONADA
AÏLLADA

polígon irregular
PB + 2 (observades)

N. PLANTES:
1
TIPUS COBERTA:

(cadastrals)

inclinada a 2 aigües

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS
REMARCABLES
La construcció actual és el resultat de
la unió entre els restes medievals i
parts afegides (algunes recentment)
segons les noves exigències d’ús,
d’acord
amb
les
tècniques
constructives tradicionals.

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Silvi Rahola on es destaca el portal amb arc de mig punt de pedra
de Cadaqués amb brancals de peces de pedra tallada i la torre cilíndrica de cantonada. En totes
les façanes les obertures son finestres molt petites o balcons molt estrets, amb prevalença dels
plens i de la massa sobre ela vuits, característica de les construccions medievals.
Acabats.
Arrebossat pintat de blanc en totes les façanes.

bo
dolent en la
façana post.

EMMARCAMENTS OBERTURES: arc i brancals de pedra del portal de la façana principal

bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en blau

bo

COBERTA: a dues aigües, de teules àrabs, amb carener segons l’eix de l’edifici en forma de L

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics al llarg de tot el perímetre de la coberta. Baixant
ceràmic a la façana principal, de fibrociment pintat de blanc a la façana posterior

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El portal i torre cilíndrica de cantonada, testimonis únics –clars i concrets- de l’estructura defensiva medieval, son
declarats pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Equipament administratiu (A)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color blau Cadaqués

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la restauració de parts malmeses per restituir l’edificació al seu estat
originari

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Imatge del front marítim consolidat de la Riba des Baluard (1920-30) amb la façana de les diverses
construccions que l’integren, entre elles i conformant la Punta des Baluard, l’edifici de l’Ajuntament que
integra la Torre de sa Fusta des Baluard (element defensiu de l’antiga muralla), declararada com a Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. La façana
és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia.

FID

239

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

La imatge superior, datada a principis del segle XX, mostra la façana marítima de Cadaqués, entre
Portdoguer i es Portal, amb la Punta des Baluard al mig. L’actual edifici de l’Ajuntament –emmarcat en
vermell- destaca com un dels elements referenciadors d’aquest paisatge característic. Inferiorment
dues fotografies de les restes de la vella estructura de la Torre de sa Fusta des Baluard (element
defensiu de l’antiga muralla, segles XIII-XVIII), declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i senyalitzat amb la placa corresponent.

FID

239

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 14
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer Nou, front NE

2. Façana de cantonada, front NO

3. Façana al carrer Santa Bàrbara, front SO

FID

257

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

257

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Conjunt de cases en filera de construcció recent en parcel·la edificada a partir de la
meitat del segle XX.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El conjunt té tres façanes visibles, dues, orientades una cap a NE i l’altra cap a SO, molt llargues i
formades per la successió de 3 mòduls cadascun amb el propi accés, i l’altra, la de cantonada,
corresponent a la façana lateral del mòdul de cantonada. Les entrades estan en la façana del
costat sud-oest on es veu perfectament la repetició del mòdul compositiu i distributiu format per el
portal d’accés en el centre de la planta baixa i dues finestres per cada nivell col·locades
simètricament respecte a l’eix central. Aquesta façana dona a un carrer lleugerament inclinat i la
coberta també evidencia aquesta variació de quota sent formada per la successió de vessants
corresponents als mòduls amb quota d’imposta que augmenta des de la cantonada cap a la
direcció oposada. També en el front oposat es respecta la divisió en mòduls en la distribució dels
finestrals del primer nivell com dels balcons del secundo. En aquest costat hi ha un nivell més per
la quota inferior del carrer Nou respecte al carrer Santa Bàrbara i aquest nivell, que és la planta
baixa d’aquesta façana, és un espai únic amb ús comercial. En la façana de cantonada, a
diferencia de les altres dues, domina la dimensió vertical i la prevalença del mur ple sobre els
buits.
Acabats.
Mur de pedra vista en la planta baixa; arrebossat pintat en blanc en els altres nivells.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marcs i batent d’alumini pintat en vermell.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener perpendicular al front de cantonada.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de `peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
No obstant l’ús d’alguns materials tradicionals en els acabats, la construcció és en contradicció amb l’entorn
edificatori, sobretot pel tractament formal i els acabats de la façana al carrer Nou.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat o baixos de pedra
encalcinats
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació general de l’edificació d’acord amb l’entorn i la pertinença a
un conjunt històric

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

258

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Bàrbara, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana de cantonada, costat SE
Carrer de Santa Barbara, costat SO

3. Vista parcial de la 4. Detall del desguàs de coberta
façana NE

5. Cantonada E, amb vista del front NE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

258

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional derivant de l’arquitectura popular de la primera meitat del segle
XX, amb façanes de composició senzilla i per la majoria planes per escassesa de
balcons i obertures quadrades o de poc rectangulars.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
P. semisoterrada + Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Construcció de cantonada amb tres façanes exteriors, les dues oposades a quotes diferents d’una
planta. La façana principal és orientada cap a SO i té planta baixa i 2 nivells. Les dues entrades
als habitatges es troben aquest front, una al costat de l’altra i de dimensions iguals. Les altres
obertures son tots de dimensions diverses però hi ha una certa regularitat i correspondència en la
distribució. El balcó al 1r nivell té un ampit format per un mur ple en la part inferior i una barana de
barrots metàl·lics en la part superior. Damunt del ràfec de coberta es veu un cos endarrerit
respecte al pla de façana i de superfície menor que constitueix la segona planta, amb una
terrassa mirant cap a SE. Les façanes NE i SE tenen un nivell més pel salt de quota que hi ha
entre el carrer Santa Bàrbara i el carrer Nou, una planta semienterrada utilitzada com garatge,
amb sortida en el front NE. Les altres obertures son totes finestres, que donen als dos fronts un
caràcter molt pla. Totes son casi quadrades i distribuïdes en el front SE de manera simètrica
respecte al centre de la façana, en el front N, en canvi, només segons una correspondència
horitzontal.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc amb escopidors de finestra revestits de maó.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o en verd, excepte algunes d’alumini blanc.
COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb terrassa pavimentada damunt de la façana SE.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintats en blanc.

regular
bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Feta excepció per el cos sobresortint de la coberta i formant la 2na planta i pel balcó del 1r nivell de la façana SO,
l’edifici és suficientment integrat amb l’entorn edificatori.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
S’autoritza la substitució de l’ampit del balcó per una barana senzilla
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

S’autoritza l’enderroc del cos sobresortint de la coberta i la substitució de la terrassa
per vessants de teules àrabs
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

304

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. Narcís Monturiol, 19–19B / C. des Tron, 17
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

3. 2n nivell façana NE

1. façana al carrer del Tro, front NE

4. Balcó del 1r nivell en la faç. SO

2. Façana al c. des Tro, front NO

5. Entrada en p.b. en el front NO

6. Façana al carrer Nou, front SO

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

304

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de cantonada formada per la unió de dos habitatges contigus derivats del
model d’habitatges tradicionals. Cada cèl·lula té un sòl habitatge amb el seu propi
accés independent.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 1 aigua + terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Guillem Bruguera, costat NO, de p.b. i 2 nivells. En aquest front és
ben visible la distinció entre les dues cèl·lules que formen la cantonada de la parcel·la. En planta
baixa a cada cèl·lula correspon un ingrés consistent en una porta-finestra. Les obertures de les
plantes superiors del cos en la cantonada E, una finestra al 1r nivell i un balcó al 2n, estan en eix
amb la porta inferior. Al front NE aquest habitatge té un prolongament en la parcel·la contigua,
adossant-se a la paret endarrerida d’aquesta amb un cos de p.b. i pis i terrassa al 2n nivell i amb
sortida en el pati pertanyent a aquesta parcel·la.
En canvi, el cos que forma la cantonada N té una distribució menys organitzada, amb dues
petites preses de llum quadrades en la 1ra planta i un balcó en la 2na. Aquest habitatge va ser
considerablement modificat per l’afegiment del 3r nivell, on la tipologia de balcons, amb ampit de
mur ple en la part inferior i de barana metàl·lica en la part superior, contrasta amb la tradició
constructiva local i l’altura guanyada per l’edifici excedeix la línia traçada per les cobertes veïnes.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb sòcol del cos en a cantonada NO revestit amb
estucat a fred gris.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd o sense pintar en les obertures de la p.b. Les altres son
d’alumini i de color blanc.
COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer.

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintat en verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cèl·lula interior coberta per un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer del Tro. Cèl·lula de la cantonada
NE coberta per un vessant de teules àrabs descendents cap al carrer Bruguera. Cèl·lula de la cantonada NO
cobert per una terrassa pavimentada accessible pel cos sobresortint en correspondència del centre del front NO.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes incloent la substitució dels
ampits cecs per baranes en els balcons del 3r pis.
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
En futures intervencions s’han de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza la substitució del terrat parcial per permetre la formació d’un faldó de
coberta, rematada per teules àrabs
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: la 3a planta i la posterior
adequació formal i compositiva de les façanes afectades

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●

●
●
●
●

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 20
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Acadèmia de belles arts Perrot-Moore
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana a carrer Nou, costat SO

3. Entrada de l’Acadèmia al carrer Nou

4. Obertures del 1r nivell en la façana SO

FID

305

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

305

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la ocupada per dues cèl·lules constructives cadascuna amb una façana exterior
en els dos fronts oposats. Actualment en aquesta construcció es col·loca una
Acadèmia de belles arts, però encara en la façana SO es manté la composició
característica del model de casa menestral de la qual l’edifici actual deriva.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: de 1 aigua + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Dues façanes exteriors, oposades i de composició molt diferent. Al carrer Nou, front SO, trobem
les característiques típiques de la façana d’una casa menestral, amb ample portal en planta baixa,
col·locat en un costat de la façana deixant la resta de la paret plena, i un balcó al 1r nivell en eix
amb l’obertura inferior, més una finestra al seu costat. A dalt de tot el vessant de coberta va ser
substituït per una terrassa de la qual en façana es veu l’ampit de mur ple i a la qual s’accedeix pel
2n nivell de la cèl·lula oposada. Aquesta té sortida al carrer del Tro on la paret de façana és
endarrerida respecte a la normal alineació de les façanes veïnes i té un petit pati amb mur de
tanca on s’obre una cancel·la que sort al carrer. Aquesta construcció té planta baixa i 2 nivells i
les petites obertures son col·locades totes en una columna en la part de façana lliure del cos de la
parcel·la 304 adossat a la meitat dreta del seu front.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Façana SO decorada per rajoles de ceràmica
esmaltada marcant el portal, la cornisa entre p.b. i 1r pis i en forma de plaques en varis punts de
la façana.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: de 1 vessant de teules àrabs damunt del cos E, amb ràfec de maó de dos gruixos;
plana, amb terrat pavimentada, damunt del cos O.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment blanc.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Manteniment de les fusteries originals de fusta i de les baranes de forja del balcó
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents, excepte la substitució de
la terrassa per un vessant de teules àrabs descendent, amb ràfec cap al carrer Nou,
segons la forma originaria.
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

306

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 18 / Carrer des Tron, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Acadèmia de belles arts Perrot-Moore
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. 1r i 2n pis de la façana al carrer
Nou, costat SO

1. Façana al carrer del Tro, costat NE

3. Planta baixa i 1r pis de la
façana al carrer Nou, costat SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

306

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la ocupada per dues cèl·lules constructives cadascuna amb una façana exterior
en els dos fronts oposats amb accés independent en cadascuna de ella.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües asimètriques

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Dues façanes exteriors, oposades. Aquella que dona al carrer Nou, front SO, és alta i estreta,
amb les característiques típiques d’una casa menestral modificada en altura. En p.b. hi ha un
ample portal en un costat de la façana, acompanyat per una finestra en l’altra meitat de la paret;
al 1r nivell hi ha un balcó i una finestra no en eix amb les obertures inferiors; a dalt de tot la 2na
planta va ser afegida en època successiva i té una finestra molt llarga pròpia d’un llenguatge
formal diferent d’aquell original de la resta de la façana. En el front oposat hi ha un cos adossat a
la paret posterior d’aquesta cèl·lula, amb accés independent en aquest costat. La façana d’aquest
cos, de planta baixa més un nivell semienterrat, és alineada amb les façanes veïnes i damunt del
vessant de teules àrabs que cobreix est s en un pla endarrerit, es poden veure les dues finestres
del 1r i 2n nivell del front posterior de la cèl·lula oposada.

bo

bo
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Façana SO decorada per rajoles de ceràmica
esmaltada marcant el portal i la cornisa entre p.b. i 1r pis.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd o blanc en el front SO i de blau e el front NE.

bo

COBERTA: de 1 vessant de teules àrabs damunt cada cèl·lula, amb quotes i sentits diferents.
Ràfec de maó de dos gruixos en el front al carrer Nou.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica només en el front NE; baixants en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La meitat oest de la parcel·la resulta actualment unida amb la corresponent meitat de la parcel·la contigua 305,
destinades les dues a Acadèmia de Belles Arts.
Cal una adequació integral de les dues façanes; considerant la mida proporció d’obertures, especialment el
finestral del tercer nivell.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
●
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents

COBERTES

Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 16 / Carrer des Tron, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX - XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Balcó de la 1ra planta del front SO

1. Façana al carrer des Tron, front NE

3. Obertures en la planta baixa del front SO

FID

307

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

307

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional de planta baixa i pis en parcel·la amb desnivell de una planta
entre els dos fronts. La construcció manté les característiques compositives principals
de la tipologia dels habitatges tradicionals.

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: d’una vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes d’aspecte pla, amb poques obertures de petites dimensions, composició senzilla sense
eixos específics de correspondència entre les obertures, que son de petites dimensions i
proporcions rectangulars en el front SO i quadrades en el front oposat.
En cada façana hi ha un ingrés, en els dos casos una petita porta col·locada en una extremitat de
la façana.
La façana al carrer Nou, front SO, té un nivell més que l’altra per la diferencia de quota del terreny
entre els dos fronts. Del 3r nivell en façana només es veu l’ampit de mur ple de la terrassa que
cobreix la meitat de la parcel·la cap a aquest front.

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd o blau.

regular

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs damunt de lla meitat NE. Terrat pavimentada i
accessible damunt de la meitat SO.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar em el front NE. Baixants en fibrociment
pintats en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Manteniment e les fusteries originals de fusta i restitució d’obertures de proporció vertical.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Només s’autoritza la substitució del terrat de que cobreix la meitat SO
de la construcció per un vessant que formi una coberta de 2 aigües amb
el vessant ja existent
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer des Tron, front NE

1. Façana al carrer Nou, front SO

3. Petites golfes sortint del vessant NE de la coberta

FID

308

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

308

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional de planta baixa i pis en parcel·la amb notable desnivell de cota
entre els dos fronts de carrers. La construcció manté la senzillesa compositiva original
i és de les poques d’aquest front edificatori que manté l’altura inicial.

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer Nou, de planta baixa i pis, molt senzilla, amb una porta en un extremitat
i una finestra al mateix nivell afegida o ampliada en època posterior i una sola obertura en la 1ra
planta, una finestra no en eix amb aquella inferior que però conserva la forma rectangular original.
Al front oposat la construcció té un únic nivell, on s’obre un altre ingrés més dues finestres als dos
costats de la porta.
En aquest costat, des del vessant de la coberta surt un petit cos amb dues preses de llum.

bo

bo

Acabats.
Faç. arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o verd.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd, baixant en fibrociment pintat blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer Nou, front SO

2. Façana al carrer des Tron, front NE

FID

309

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

309

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral unifamiliar en parcel·la molt estreta, que, no obstant les modificacions
sofertes en les èpoques successives a la seva construcció, en u del dos fronts
exteriors, aquell orientat a SO, conserva els marcs d’aquesta tipologia: l’aspecte pla
de la façana, la presencia de poques obertures i d’un ample accés en planta baixa que
servia tan l’espai interior d’aquest nivell destinat a les activitats menestrals o
productives com l’habitatge del propietari col·locat en les plantes superiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana que més conserva les característiques de la construcció originaria és la que dona al
carrer Nou, orientada a SO. És de proporcions molt alta i estreta, de planta baixa i 2 nivells i
manté la composició senzilla típica de les antigues cases menestrals, però les seves obertures
han segut modificades en forma i dimensions. Aquell que devia de ser l’ample portal que
constituïa accés únic a l’espai per les activitats menestral com a l’habitatge situat en les plantes
superiors, va ser parcialment tancant per un mur en la part inferior i transformat en una portafinestra. La finestra ja existent de la 1ra planta és en eix amb l’obertura inferior, mentre aquella del
segon nivell no ho és, a part de tenir proporcions horitzontals: això la col·loca en una època més
recent, ja que la 2na planta es va afegir probablement successivament com passa en tots els
habitatges de la mateixa fila. La faç. del front oposat té composició completament diferent i
aspecte volumètric debut a l’endarreriment de gran part de la paret i a la llarga escala corba
adossada a ella.
Acabats.
Faç. arrebossades i pintades en blanc. Revestiment d’un tram de paret de la faç. NE al costat de
l’escala amb rajoles sense pintar. Escala amb esteses de pedra granítica, contrapetjes i passamà
revestits amb rajoles esmaltades en verd i sòcol de pissarra vista sota la volta de l’escala.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o blau.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics esmaltats en verd. Baixant en fibrociment
pintat en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana SO que no serveixin per a
restituir la seva proporció vertical
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, 14 / Carrer des Tron, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer des Tron, front NE

2. Façana al carrer Nou, front SO

FID

310

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

310

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional plurifamiliar que, no obstant les modificacions sofertes en les
èpoques successives a la seva construcció, manté les característiques principals
d’aquesta tipologia: l’alternança de planeitat amb algun balcó amb baranes de forja,
les obertures rectangulars, algunes modificades en forma i dimensió, la presencia d’un
local en planta baixa i una altra porta que constitueix l’ingrés als habitatges col·locats
en les plantes superiors. Aquesta parcel·la en especial és constituïda per dos cèl·lules
unides, doncs per dos habitatges, cadascú amb entrada independent en un front
oposat a l’altre.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer del Tro amb composició típica dels habitatges tradicionals d’aquella època, amb
porta d’ingrés en una extremitat de la façana, a la qual correspon en l’interior l’estreta escala per
pujar als habitatges de les plantes superiors, i la resta de les obertures, de forma rectangular,
distribuïdes de manera regular en dues files verticals. Les finestres del 2n nivell no estan
perfectament en eix amb les obertures de les plantes inferiors i tenen proporcions més quadrades
que les altres, ho que fa pensar a l’afegiment d’aquesta planta en un moment successiu. Al 1r
nivell hi ha un balcó pla i u sortint, amb llosana de pedra amotllurada i barana de forja. La façana
al front oposat va sofrir modificacions més visibles. Es mantenen els dos accessos en planta
baixa, la porta estreta en una extremitat, donant a l’escala que porta als nivells superiors, i una
porta més baixa i ampla que dona a l’espai interior de planta baixa, utilitzat com magatzem o
taller. Les obertures de les plantes superiors van ser modificades i actualment tenen sentit
horitzontal, sobretot el finestral de la 1ra planta i el balcó de la 2na.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes de formes varies totes pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: casi totes, excepte 2na planta, son de fusta, pintades en verd, blanc o sense pintar.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb una petita terrassa en l’extremitat del vessant SO

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixants en fibrociment pintats en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes excepte en les del front SO si
serveixen per a restituir la seva proporció vertical original
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer des Tron, front NE

2. Façana al carrer Nou, front SO

FID

311

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

311

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge plurifamiliar construït molt probablement aprofitant de l’estructura d’un
habitatge preexistent, ja que la parcel·la resulta edificada des del segle XXI. Amb tota
probabilitat l’edifici actual resulta de la unió de dues cèl·lules contigües, que però en
façana apareixen com un únic habitatge, sobretot en el front SO, on el llenguatge
compositiu modern basat sobre el domini del sentit horitzontal ajuda aquesta
unificació.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal al carrer del Tro, front NE, on la façana té caràcter pla i predomini del sentit
vertical, tan en la composició general com en les proporcions de les obertures, totes finestres i
finestrals rectangulars. En correspondència amb la porta d’entrada en façana es veuen les
estretes preses de llum del van escala. Les altres obertures estan distribuïdes en tres columnes
amb correspondència tan vertical com horitzontal. La façana oposada té un llenguatge formal i
compositiu completament diferent i molt és modern. En planta baixa hi ha els dos amples
accessos al garatge i els dos nivells superiors son caracteritzats cadascú per un volum horitzontal
buit dividit en dos balcons per una paret que no arriba al sostre. L’ampit de la balconada del 1r
nivell és a plom amb la façana, mentre aquell del 2n nivell és lleugerament sortint.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintada, en blanc els marcs i en verd les persianes. Portes del garatge de
fusta pintada en verd i aquella d’entrada de fusta sense pintar.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb ràfecs arrebossats i pintats en blanc.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic esmaltats en verd en el front NE. Baixant en
fibrociment pintat blanc en el front SO.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
●
S’autoritza la supressió del cos superior per damunt del 3r nivell (estat actual PB+3)
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes del front NE. S’autoritzen les
modificacions de les obertures de la façana SO tendents a restituir a la façana el
predomini de la proporció vertical.
FAÇANES
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser totes pintades iguals segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

312

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Restaurant + Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana del front SE, entre el carrer des Tron i el carrer Nou

3. Façana al carrer Nou, front SO

2. Vista parcial de la faç. al c. des Tron, front
NE

4. Entrada al carrer des Tron, front NE

5. Nivells superiors del front SO

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

312

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge popular en ampla parcel·la de forma trapezoïdal contenint almenys 3
cèl·lules constructives. Hi ha noticia de l’existència d’un molí en aquesta parcel·la, que
de fet podia aprofitar d’un canal sortint de la Riera de Sant Vicenç que creuava l’actual
carrer Nou i descendia al llarg d’aquest carrer fins sortir al Port Alguer.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al front SE, donant al carrer entre carrer del tro i carrer Nou, on hi ha l’entrada al
restaurant. Aquesta façana és caracteritzada per la presència de la torre en la cantonada oest,
d’un nivells més alta que el mur de tanca del jardí del restaurant darrera del qual, en un pla de
fon, es veu el tester de la construcció en el interior amb coberta de dos vessants. Aquesta façana
és parcialment coberta per plantes i té poques obertures, mentre les altres dues façanes exteriors
son més comú, amb la normal composició dels fronts dels habitatges populars, amb poques i
petites obertures, distribuïdes sense un ordre precís i intencionalment estètic sinó segons les
necessitats distributives de l’espai interior. En cada front hi ha un accés, garantint així una entrada
independent per cada habitatge enclòs en aquesta parcel·la. Les dues façanes oposades, donant
al carrer del Tro i al carrer Nou, tenen les dues aspecte pla i predomini del mur ple sobre els buits,
encara que en el tram oest del front SO hagin més obertures i una mica més amples, com els dos
finestrals de la 1ra i 2na planta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintades en blau, excepte algunes substituïdes per fusteries d’alumini de
color blanc.

bo

COBERTA: varis trams de coberta, de 1 o 2 aigües, de teules àrabs i ràfecs senzills.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades i baixants ceràmics pintats en verd o sense pintar.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar la presència d’obertures que conserven forma i materials pròpies de la tècnica constr. local més antiga.
Es protegeixen les jardineres i bancs de pedra i les buganvílies en façana
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
S’autoritza la construcció de nous elements adossats que conformin l’equilibri compositiu
●
segons la volumetria permesa en el planejament
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
●
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent d’acord
amb els materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix altre material de baixants i canalons que l’existent

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●
●

S’autoritza l’eliminació de rètols i banderoles no normalitzades

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Trilla, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Cobert - magatzem
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Magatzem
ÙS ACTUAL

Magatzem
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

Vista de la construcció des del carrer de la Trilla, front NO

FID

313

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

313

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de construcció contemporània, amb base trapezoïdal i planta única, destinat a
magatzem i sense cap valor tipològic.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa / 1

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici de cantonada presenta tres façanes exteriors. Es tracta de tres parets planes i sense
obertures excepte una ampla porta en el centre de la façana de cantonada, únic accés a la
construcció.
regular

regular

Acabats.
Façanes arrebossades sense pintar.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: porta de fusta pintada en verd.

dolent

COBERTA: plana
DESGUÀS COBERTA: només visibles dues goteres en la part alta del front de cantonada.

dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’edifici és en contradicció amb l’entorn edificatori per composició i acabats i per tant clarament enderrocable i
substituïble.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de la construcció

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Trilla, 5
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Mur de tancament del solar al carrer de la Trilla, front nord

FID

314

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

314

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la entre mitgeres de forma irregular actualment no construïda.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de tancament alineat amb les façanes de les construccions veïnes, amb trams d’alçada
variable, arrebossat i pintat en blanc amb dues portes donants les dues al carrer de la Trilla.
regular

Acabats.
Arrebossat pintat en blanc deteriorat en nombrosos punts de la paret de tancament.

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: dues portes de fusta pintada en vermell.

regular

COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Abans de procedir a l’enderroc s’haurà de realitzar un estudi o memòria històrica que documenti l’estructura d’una
part de la tanca (realitzada a base de pedra en sec) i la presència d’un dels últims horts dins el conjunt històric de
Cadaqués. L’existència, pràcticament, del darrer hort en el conjunt històric de Cadaqués s’haurà de reflectir en el
projecte de senyalització que s’impulsa a través del propi PEU. Per tant caldrà senyalitzar-lo i de ser factible,
disposar d’alguna imatge de l’hort, abans i ara
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de la tanca per a la construcció d’una nova edificació
documentant prèviament la construcció original de pedra en sec

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Trilla, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Primera meitat S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Vista de la façana des de la cantonada est

2. Vista de la façana des de la cantonada nord

3. Finestra de la planta baixa

4. Porta d’entrada

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la de forma trapezoïdal que apareix construïda per la
primera vegada en el fotovol del 1950 (Cartografía militar de España.259-IV-SE.646
Servicio Geográfico del Ejército , 1950 © ICC).

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La única façana visible de la construcció mira cap a nord-est. Baixa i llarga de proporcions,
d’aspecte molt pla per l’absència total de balcons i la presencia de batents exteriors en les
finestres de la planta baixa i del 1r nivell que amaguen la seva profunditat. La distribució de les
obertures é regulada per una correspondència horitzontal però no vertical i les quatre finestres del
2n nivell, totes iguals entre elles i diferents d’aquelles de les plantes inferiors, fen pensar a un
augment de l’edifici en època posterior a la construcció originaria.

bo

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda de pedra de Cadaqués, sense retallar, a una de les
obertures de la planta baixa

bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en blanc i porticons de fusta pintats en blau.

bo

COBERTA: d’un vessant, de teules àrabs amb pendent descendent cap al carrer.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza l’adequació de la volumetria a la que determina el PGOU i el PE per la
zona 2a (PB+2 i ARM 9.00 m)

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del ritme, tamany i proporció de les obertures del 3r nivell
contradictòries amb la resta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Trilla, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

1a meitat S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Cantonada E, vista des del carrer N. Monturiol

3. Entrada principal, al carrer
de la Trilla, costat NE

2. Vista de la façana sud des de la cantonada SE

4. Part de dalt de la façana SO, interior a l’illa

5. Finestra damunt de
l’entrada, costat NE

FID
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TIPOLOGIA

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliarl en parcel·la de forma irregular que apareix construïda per la
primera vegada en el fotovol del 1950 (Cartografía militar de España.259-IV-SE.646
Servicio Geográfico del Ejército , 1950 © ICC). Aquesta construcció no pertany a
alguna categoria tipològica definida. L’hab. es desenvolupa per la majoria cap a dins
de l’illa de la qual la parcel·la ocupa la cantonada E. Les faç. exteriors tenen molt
poques obertures i totes de petites dimensions: de fet la majoria de les finestres i tots
els balcons de la construcció miren cap a l’interior de l’illa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: 1 aigua + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les faç. exteriors son dues, formant una cantonada. La característica comú a les dues és la
planeitat i l’absolut predomini del mur ple sobre els buits. L’entrada és troba en l’extremitat N de la
faç. NE i és una porta baixa i estreta amb un petit ràfec de maons que la protegeix de l’aigua
pluvial. En el mateix front només hi ha altres 2 finestres, les dues corresponent al 1r nivell, de
forma i dimensions diferents. També en la faç. SE les obertures principals son 2, un petit finestral
en la 2na planta i una finestra en la 1ra, no en eix entre elles. En la p.b. que és semienterrada,
sent els dos carrers que formen la cantonada notablement inclinats, hi ha dues preses de llum per
l’espai interior. La paret de la faç. SE es prolonga capa a S fent de tanca al petit pati-jardí al que
dona el front SO de l’hab. En aquesta tanca hi ha el segon accés a la construcció.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. La pintura no és uniforme en color i en estat de cons.

bo

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau o verd o sense pintar, excepte dues portes metàl·liques

dolent

COBERTA: meitat nord coberta per un vessant de teules, meitat sud per un terrat. En
correspondència del carener hi ha un mur sobresortint i la terrassa es troba a un nivell superior
que el vessant.

dolent

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant en fibrociment

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte per adequar-se a la normativa del
PGOU i el PE, posant en condicions els cossos i elements afegits, així com la formació de
les cobertes inclinades on s’especifica

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat blanc

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics

●
●
●

En futures intervencions hauran de ser posades fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser uniformades segons carta de colors
S’autoritza la substitució del terrat per la formació d’un faldó amb ràfec entregant a façana

●
●

COBERTES

Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la pèrgola amb materials nobles: maó i fusta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 16
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer d’en Narcis Monturiol, costat SE

3. Balcó en la façana SE

2. Façana al carrer Nou, costat SO

4. Entrada al carrer Nou

5. Balcó en la façana SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional de principis del segle XX en parcel·la de cantonada de forma
aproximadament quadrada. En la construcció hi ha un únic habitatge, hereu de la
tipologia clàssica de les cases de pescadors. Presenta dues entrades: pel carrer Nou i
pel carrer d’en Narcís Monturiol. Aquesta part va ser reformada.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té dues façanes exteriors que formen una cantonada. El tester dona al carrer Nou i
és una façana tradicional on predomina una amplia superfície de mur ple ja que les dues úniques
obertures estan col·locades en una columna cap a l’extremitat esquerra de la façana. Es tracta
d’un portal en planta baixa una mica realçat respecte a la quota del carrer i servit per dos graons, i
d’un petit finestral damunt d’ell amb ampit actualment tancat per maons en la part interior i format
per elements verticals esculpits i passamà de maons. L’altra façana també té composició molt
senzilla, amb distribució geomètrica de les 4 obertures, la porta de l’entrada principal i una finestra
en planta baixa i una altra finestra i un balcó en la 1ra planta, perfectament en eix amb les
obertures inferiors. La llosana del balcó i el replanell de la finestra de la 1ra planta son de pedra
amotllurada la porta en p.b. és protegida per un petit ràfec arrebossat.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, en estat inicial de deteriorament en la1ra planta,
sobretot en la franja a dalt de tot. Barana del balcó de la façana SE de barrots cilíndrics de fosa.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

f. SE: bo
f. SO: dolent

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener perpendicular al front SO i ràfec senzill.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants en fibrociment blancs.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color verd Cadaqués
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Nou, s/n
●

SOLAR
CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Solar + alguna const.
AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Mur de tanca de la parcel·la al carrer Nou, costat SO

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la actualment no construïda utilitzada com pati per un dels habitatges veïns.
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau 1 (Nucli Antic), que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris
d’encaix, a través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge
general.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Solar amb alguna construcció / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de forats no arrebossat que tanca la parcel·la en el front al carrer Nou, en línia amb les
façanes de les construccions veïnes. En l’extremitat dreta hi ha una petita porta d’accés al solar.
deficient

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: porta de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Abans de procedir a l’enderroc s’haurà de realitzar un estudi o memòria històrica que documenti l’existència d’uns
antics safareigs públics. L’existència dels mateixos s’haurà de reflectir en el projecte de senyalització que
s’impulsa a través del propi PEU. Per tant s’hauran de senyalitzar i de ser factible, disposar d’alguna imatge de
l’element esmentat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de la tanca per a la construcció d’una nova edificació

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Figuera, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Finals S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana NE

2. Façana al carrer de sa Figuera, costat SE

3. Planta baixa de la faç. al c. de ses Hortes, costat NO

4. 1r i 2n pis de la faç. al c. de ses Hortes, costat NO

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de cantonada format per l’acostament de tres cèl·lules rectangulars i
col·locat entre dos carrers amb quota del terreny diferent, amb planta baixa
semienterrada. La parcel·la ja apareix construïda a finals del segle XIX però la
construcció va sofrir moltes modificacions i afegiments posteriors, visibles sobretot al
costat NO.

● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: d’una i dues aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Construcció amb tres façanes visibles al carrer. En la façana de cantonada, mirant cap a nord-est,
es evident el salt de quota entre els dos carrers entre els quals es col·loca la parcel·la, així que la
planta baixa resulta semienterrada i també la línia de dalt del perfil de l’edifici repeteix el mateix
salt de quota amb l’afegiment d’una planta només en la meitat de l’edifici corresponent al nivell de
quota del terreny superior, mentre l’altra meitat és tancada per una terrassa damunt de la 1ra
planta. La façana principal és la que dona al carrer de sa Figuera i apareix com formada per tres
mòduls, cadascun amb una porta d’accés. L’alternança porta-finestra subratlla la repartició en tres
parts d’aquesta façana, amb les finestres del nivell superior, més grans que les del nivell inferior,
perfectament encaixades en aquests tres mòduls. Al contrari, en la façana oposada la repartició
és evidenciada en planta baixa per la completa diferencia de tipologia, forma i dimensions de les
obertures (una porta estreta, una finestra tripartida i una ampla porta de magatzem) i a dalt per
l’alternança de les dues terrasses i de la coberta d’un vessant entre elles.
Acabats.
Arrebossat pintat e blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: algunes es mantenen de fusta, altres son metàl·liques. Totes de color blau.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs en el mig i de 1 aigua amb terrassa mirant a NO en els
dos extrems laterals.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixants en fibrociment, pintats els dos en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Exemple de tipologia constructiva resultant de l’adaptació a la conformació i al acreixement del teixit urbà.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions hauran de ser posades fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Hortes, 1 / C. de sa Figuera, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de sa Figuera, costat SE

2. Façana al carrer de ses Hortes, costat NO

FID

320

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

320

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la inclou dos habitatges i un solar que fa de jardí. Els dos son habitatges
tradicionals i tenen accessos cadascun a un carrer diferent, carrers que es troben a
dues quotes diverses i per això mentre l’habitatge que dona al carrer de ses Hortes té
planta baixa i pis, el que dona al carrer de sa Figuera té un nivell més.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aprox. trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El dos habitatges tradicional encloses en aquesta parcel·la un exemple de la varietat d’aquest
tipus edificatori de finals del segle XIX/principis del segle XX. La façana de l’habitatge que dona al
carrer de sa Figuera és molt plana i uniforme, amb l’entrada en la meitat dreta de la planta baixa i
una finestra al seu costat i dues finestres iguals al nivell superior en eix amb les obertures
inferiors. El resultat d’aquesta composició molt geomètrica i regular és de sobrietat i uniformitat. Al
costat sud hi ha el mur ple de tanca del solar-jardí que pertany al segon habitatge. En canvi, la
façana que dona al carrer de ses Hortes és de proporcions altes i estretes i té les tres obertures,
una per planta, en una única columna i de dimensions degradants des del baix capa dalt. En p.b.
hi ha un finestral molt gran que podria ser una portal d’una casa menestral successivament tancat
en la part inferior. Al 1r nivell un balcó amb llosana de pedra motllurada i amb cantonades
arrodonides i barana de ferro forjat pintada en blau com la cancel·la de protecció del finestral
inferior. Al 2n nivell hi ha un balcó més petit i poc sortint amb barana de ferro forjat negre. La
paret de faç. forma un tot continuo amb el mur de tanca del jardí d’un sòl nivell, on hi ha l’accés a
l’habitatge, mitjançant una línia corba que suavitza l’angle el desnivell entre les dos parets.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta en la f.SE i en la p.b. de la f.NO pintades blau o marró i d’alumini les altres

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les dues façanes visibles

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica verd en la f.SE; baixants en fibrociment blancs.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la disposició i la forma dels dos balcons, amb les seves llosanes, baranes i obertures a
l’edificació existent amb façana al carrer de ses Hortes
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar totes fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

321

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Hortes, 3 / C. de sa Figuera, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de sa Figuera, costat SE

2. Façana al carrer de ses Hortes,
costat NO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció

321

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la ocupada per dos habitatges tradicionals cadascun amb una sola façana
exterior i entrada independent. Per el desnivell del terreny entre els dos costats, un
habitatge té planta baixa i pis mentre l’oposat té una planta més.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer de sa Figuera de planta baixa i pis, formada per la doble repetició en planta
baixa del mòdul porta-finestra, mentre al nivell superior les finestres no estan col·locades segons
una correspondència estricta amb les obertures inferiors. La façana és caracteritzada per la
presencia de molts i grans buits en relació amb la seva extensió i és completament plana per
l’absència de balcons o elements sortints. La dimensió predominant és la horitzontal. En canvi, en
la façana oposada, que dona al carrer de ses Hortes, predomina la dimensió vertical: aquest
habitatge té planta baixa i dos pisos amb moltes obertures en cada nivell no col·locades segons
correspondències precises. En planta baixa hi ha dos portes: una, en el centre de la façana, és
l’accés principal i l’altra, en la banda dreta, és un accés independent a un espai en planta baixa.
Damunt de l’entrada principal, al 1r nivell hi ha un balcó amb llosana monolítica de pissarra
apuntalada amb elements metàl·lics. La composició de la façana resulta sòbria per les
proporcions ben respectades i la distribució bastant homogènia de les obertures.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Balcó amb llosana de pedra vista i barana metàl·lica
senzilla pintada en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: totes les portes i les finestres tenen marcs i persianes de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

322

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Hortes, 5 / C. de sa Figuera, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2

1

1. Façana al carrer de ses Hortes, costat NO
2. Portal de l’entrada principal
3. Mur de tanca en la façana al carrer de sa Figuera
3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

322

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX que, no obstant algunes modificacions
debutes a exigències actuals, com la col·locació d’un garatge en planta baixa i la
consegüent obertura d’un ample accés en façana, manté la composició original i els
materials de la tradició local.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer de ses Hortes, orientada a NO, de composició molt senzilla, amb
distribució de les obertures segons un esquema original regular i simètric, al qual successivament
es va afegir l’ample entrada del garatge en la p.b. que romp l’equilibri de la composició originaria.
Aquest esquema és el típic de les cases unifamiliars de mitja classe d’aquella època, amb un
ample portal en el centre de la façana en p.b., amb arc rebaixat de peces de pissarra no tallades i
un arc de nivell també de peces irregulars de pedra damunt del primer. En la 1ra planta hi ha un
balcó en eix amb el portal inferior i llosa monolítica de pissarra tosca poc sortint, i dues finestres
col·locades als dos costats del balcó segons una perfecta simetria. En temps més recents es va
obrir una altra porta en la p.b., a la dreta del portal, molt ampla perquè hi pugui passar un cotxe,
sent l’accés a un garatge. El front que dona al carrer de sa Figuera només presenta un mur de
tanca ja que l’habitatge no ocupa tot l’espai de la parcel·la, deixant un petit solar posterior: la
tanca és un mur ple de planta única amb una porta estreta amb brancals i arc rebaixat de maons.
Acabats.
Front SE parcialment arrebossat, sense pintar. Faç. NO de mur ple de pedra vista segons la
tècnica constructiva local. La franja a dalt de tot va ser regularitzada amb maons quan es va
intervenir sobre la coberta.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i arcs de peces tosques de pedra. Llinda de formigó
en l’accés al garatge en p.b. que no es conforma amb la tècnica constructiva de l’edifici.

regular

FUSTERIES: portal de fusta pintada en verd en la p.b., marcs de fusta pintats en blanc al 1r nivell

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs.

regular

DESGUÀS COBERTA: visibles només dues petites canaletes sortint de la paret de façana a
menys d’un metre de la coberta.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures originaries de la façana NO
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’actual o l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
S’autoritza la disposició de fusteries de fusta i la supressió de les persianes
enrotllables
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

323-324

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT (FID 323 superior + FID 324 inferior)

SITUACIÓ

C. de ses Hortes, 7 / C. de sa Figuera, 10-12
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer de ses Hortes, costat NO

2. Façana al carrer de sa Figuera, costat SE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

323-324

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLE:
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau 2a, que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris d’encaix, a
través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge general.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues parcel·les contigües havien estat ocupades per dues construccions de les quals només
es queden restes de les parets exteriors.
Actualment el dos fronts de les parcel·les només presenten els restes de les antigues
construccions que les ocupaven: dos parets de elements de pedra de forma irregular de les quals
només queda la planta baixa. En la paret del costat SE també queden dos alts portals amb
brancals i arcs rebaixats de maons.

ruïna

Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Abans de procedir a l’enderroc i previ a la intervenció s’analizaran les preexistències de les restes existents que
es completaran amb un informe documentat i un reportatge fotogràfic com a testimoni històric.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de les tanques de pedra de Cadaqués

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

325

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Hortes, 9 / Carrer de la Trilla, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1
1. Façana al carrer de ses Hortes, costat NO
2. Cantonada entre el carrer d’en Guillem Bruguera i el carrer de ses Hortes
3. Balcó de la 1ra planta de la façana SO
3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

325

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge popular en parcel·la de cantonada amb dos accessos en dos costats
diferents. Originàriament, tal i com ho esmenta en Francesc Nahaan, la construcció
fou un antic corral i graner.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer de ses Hortes molt llarga i caracteritzada per la concentració d’obertures en la
meitat nord, mentre l’altra meitat queda completament plena. En planta baixa hi ha u dels dos
accessos a l’edifici, una porta petita i estreta, i dos finestres, una molt petita i una normal al seu
costat, amb tota probabilitat obertes en èpoques diverses. També les finestres de la primera
planta son col·locades sense correspondències especifiques i tenen dimensions varies.
L’altra façana visible de l’habitatge, que dona al carrer d’en Guillem Bruguera, és més estreta i les
tres obertures presents molt més proporcionades. En planta baixa hi ha l’entrada principal i una
finestra al seu costat i en la primera planta un balcó amb arc de descarrega de maons damunt de
la llinda i llosana suportada per tres bigues metàl·liques. La composició de les dues façanes
resulta doncs molt senzilla i determinada més per exigències de distribució de l’espai interior que
per criteris estilístics.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc en tota la façana SO i en la meitat inferior de la façana NO. En la
meitat superior d’aquest front el mur de pedra és vist, sense arrebossat, excepte que arreu d les
finestres.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs, descendent cap al carrer de ses Herbes.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd amb elements amb
goteres enclosos per la descarrega de l’aigua.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La protecció ambiental contempla especialment la preservació de l’estructura compositiva i constitutiva de l’edifici.
Per tant s’han de respectar els materials originals, la forma de la coberta, les proporcions i ritmes de les obertures
–tant en les existents, com en les noves que es puguin realitzar-, sempre adequant-se a la tipologia descrita.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i els eixos rítmics

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza completar el tractament d’encalcinar la paret

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Figuera, 14
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer de Guillem Bruguera, 2. Façana al carrer de sa Figuera, costat SE
costat SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de renda construït en una parcel·la de cantonada ja edificada en el segle
XIX, com es dedueix del fotovol del 1892 (AHCOAC).

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + sotacobert / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes visibles d’aquest habitatge son de composició sòbria i senzilla, especialment
aquella que dona al carrer de sa Figuera, on es troba la porta d’entrada. Aquest front és
caracteritzat per trobar-se totes les obertures cap a l’extremitat dreta de la façana i per la planeitat
general, debuta a la sola presència de finestres, respecte al front SO on hi ha dos balcons. En la
planta baixa d’aquesta façana, que dona al carrer d’en Guillem Bruguera, hi ha la llarga entrada al
garatge. La coberta d’un vessant descendent cap a la façana SO, deixa l’espai per una golfa en
l’extremitat N, visible en façana SE per una finestreta col·locada en proximitat de la cantonada.

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Llosanes dels balcons també arrebossades i pintades
en blanc i baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc, excepte la porta metàl·lica del garatge, també pintada en
blanc.

bo

COBERTA: de una aigua de teules àrabs descendent cap al carrer d’en Guillem Bruguera.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant plàstic blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol
2. Façana al carrer de sa Figuera
3. Façana al carrer de sa Figuera
3

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció completada a la primera meitat del segle XX, ha patit forces
modificacions fins a consolidar el volum actual. D’altra banda la posició estratègica
d’aquest edifici, revesteix qualsevol actuació d’una forma determinant.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes més llargues presenten composicions i proporcions similars amb una
prevalença dels plens sobre els buits. Aquestes s’ajunten en la façana testera, de menor
amplada, sobre la qual se situen dues terrasses esglaonades en alçada.
Les obertures son regulars i se situen alineades només al carrer de Narcís Monturiol, la resta es
col·loquen en funció de la distribució en planta.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres.., pintades en color verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües + plana pavimentada en les terrasses

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar o esmaltada en verd amb baixant de
fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la millora en el tractament de les façanes, especialment les mitgeres i
de la terrassa de la cantonada, afavorint-ne la seva substitució
S’autoritza la supressió de les jardineres suspeses a l’exterior de la barana de
les terrasses

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Figuera, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Façana al carrer de Narcís Monturiol
2. Façana al carrer de sa Figuera
2
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció força transformada, especialment reflectit en la façana del carrer de sa
Figuera, on s’ha produït una remonta, formant el tercer nivell i la disposició d’una
galeria oberta sota teulat.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer d’en Narcís Monturiol, mostra una clara prevalença dels plens sobre els buits
amb obertures de vàries dimensions (més grans en planta baixa), alineades entre elles tot i que
sense seguir cap ordre compositiu concret. Per contra la façana al carrer de sa Figuera, mostra
un acabat amb paredat de pedra pintat en blanc i s’aixeca amb tres nivells sobre rasant. Les
obertures no es troben alineades: en planta baixa hi ha la porta d’accés aixecada sobre diversos
esglaons, dues finestres de proporcions verticals a la seva dreta i una petita finestra quadrada a
la seva esquerra. En la planta primera hi ha dues finestres una de les quals amb balcó amb llosa
de pissarra i barana metàl·lica. El següent nivell mostra dues grans obertures separades per un
pilar de formigó que donen lloc a una terrassa coberta i amb dues baranes metàl·liques continues.
Les portes d’accés se situen lleugerament per sobre del nivell del carrer, aixecada sobre alguns
esglaons de pissarra.

Regular

Acabats.
Paredat de pedra de Cadaqués pintat en blanc / Arrebossat i pintat de blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda de pedra (sa Figuera)

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en vermell Cadaqués

Regular

COBERTA: Inclinada amb teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació als
criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de construccions afegides com la galeria del tercer nivell en
la façana del carrer de sa Figuera

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab trad. modif.
AUTOR

Final S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1
1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol
2. Façana al carrer de sa Figuera

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’edifici es presenten molt diferents entre elles: la que dona al carrer de sa
Figuera, mostra una façana absolutament plana i sense cap balcó; a la planta baixa se situen la
porta d’accés i una finestra i, a les plantes superiors i de forma centrada, una finestra a
cadascuna de les dues plantes.
La façana al carrer de Narcís Monturiol presenta una porta d’accès i una finestra lateral en planta
baixa; al damunt, alineat amb la porta, se situa un petit balcó amb llosa de voladiu reduït i barana
metàl·lica senzilla.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra, a la façana de Narcís Monturiol
Arrebossat i pintat en blanc a la façana de sa Figuera

Regular

Bo
Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en verd

Bo

COBERTA: dues aigües inclinades de teula àrab
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintat i esmaltada en verd i baixant de
fibrociment pintat en blanc

Regular
Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la façana al carrer de sa Figuera

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. d’en Narcís Monturiol, 6 / C. sa Figuera, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol
2. Façana al carrer de sa Figuera

2

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes d’aquest edifici, pràcticament de nova planta, són molt diferents entre elles: la del
carrer de Narcís Monturiol, presenta un acabat amb paredat de pedra de Cadaqués i s’aixeca
amb dues plantes sobre rasant (PB+P1). Les obertures estan ben distribuïdes i domina la façana
la gran obertura de la planta primera.
La façana al carrer de sa Figuera presenta una distribució de nivells de PB+2. Als baixos hi ha la
porta de garatge. A les altres plantes apareixen, dues obertures a la primera –amp persianesporticó- i un gran balcó, en el segon pis, amb una gran obertura i formant una àmplia estança
interior, tot coronat pel vol del ràfec de la coberta.
Tots dos alçats estan dotats d’ accessos.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc en la façana al carrer de sa Figuera
Pedra de Cadaqués vista, disposada a través, a la façana al carrer de Narcís Monturiol

Bo

Bo
Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: emmarcaments no vistos / llinda de perfil metàl·lic (HEB)

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, porticons i persianes corredisses, pintades en blau (sa
Figuera) o envernissades (Narcís Monturiol)

Bo

COBERTA: inclinada amb dues aigües
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular
Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La finca pertany a dos propietats: la primera ocupa la planta baixa (garatge) i la segona la resta (habitatge)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2
1. Façana al carrer de sa Figuera
2. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol

FID

331

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

331

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la presenten obertures que distribueixen correctament la relació entre
buits i plens tot i que no sempre es col·loquin alineades entre elles. Ambdues façanes disposen
de balcons, un a la del carrer de sa Figuera i dos a la del carrer d’en Narcís Monturiol.
La façana al carrer d’en Narcís Monturiol té dos accessos de petites dimensions aixecats sobre
diversos esglaons. Les dues façanes disposen d’obertures protegides per porticons de fusta
pintats en blau.
La coberta que s’aprecia des del carrer d’en Narcís Monturiol presenta una línia de coronament
trencada degut a l’existència d’un terrat en la part esquerra de la construcció que es manifesta
amb una barana en part massissa.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: revestiment des lloses, llindars i replanell ceràmics i de
pissarra

Bo

FUSTERIES: fusta pintada en blanc i blau

Bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab i terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en
fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer de sa Figuera
2. Façana al carrer d’en Narcis Monturiol

FID

332

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

332

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la mostren obertures que distribueixen correctament la relació entre buits
i plens tot i que no sempre es col·loquin alineades entre elles.
Cada alçat té un accés, el de sa Figuera és el garatge, i les obertures de les dues façanes es
disposen a partir d’un únic eix central. La façana de sa Figuera disposa d’un balcó a la planta
primera i una finestra a cadascuna de les plantes superiors; la façana de Narcís Monturiol, també
disposa d’un balcó i una única finestra al nivell superior.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons, pintats en blau (façana al carrer de sa
Figuera) i blanc (façana al carrer d’en Narcís Monturiol)

Regular

COBERTA: 2 aigües en teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant en fibrociment pintat en
blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del volum del quart nivell (volum disconforme d’acord amb
el PGOU i el PE) i la posterior adequació de la coberta a dues aigües amb
ràfecs als carrers de sa Figuera i d’en Narcís Monturiol, eliminant la terrassa

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Façana al carrer de sa Figuera
2. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol

2

FID

333

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

333

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional d’origen menestral, tal i com es pot apreciar per la forma i
constitució de la porta original d’accés als baixos que encara es conserva.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació es composa de dues façanes amb un estat de conservació molt deficient. Estan
formades per quatre / tres nivells sobre rasant, segons donin a la façana de sa Figuera o de
Narcís Monturiol, respectivament. Les obertures estan alineades sobre un eix central en els que
se situen les respectives portes d’accés, en una relació de plens i buits equilibrada.
Els balcons només se situen en l’alçat de la façana del carrer de Narcís Monturiol. El seu estat és
molt deficient, amb les baranes parcialment rovellades.

Deficient
Molt Deficient

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: pissarra

Dolent

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i finestrals pintats en verd en ambdós alçats

Dolent

COBERTA: inclinada amb 2 aigües de teula àrab

Dolent

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc (sense arribar al carrer)

Molt deficient

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el gran portal de fusta que apareix en els baixos del carrer de sa Figuera
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les dues
façanes
S’autoritza la creació d’un segon eix d’obertures en la façana del c. de sa Figuera
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del volum del quart nivell (volum disconforme d’acord amb el
PGOU i el PE) i la posterior adequació de la coberta a dues aigües amb ràfecs als
carrers de sa Figuera i d’en Narcís Monturiol
S’autoritza l’adequació integral de les dues façanes, especialment la del carrer
d’en Narcís Monturiol, mantenint el criteri compositiu i la disposició actual dels
balcons

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 14
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

1. Façana al carrer de sa Figuera
2. Façana al carrer de la Trilla
3. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol

3

FID

334

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

334

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada (una vessant) + Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’edifici presenten obertures situades de manera regular en els 4 nivells que la
composen, seguint eixos determinats per les obertures de planta baixa i creant una relació buitsplens equilibrada.
En general les finestres són de la mateixa mida i proporció (quadrada o vertical) a excepció de les
finestres balconeres del carrer Trilla, dues de les quals donen accès a un balcó amb llosana en
voladiu i barana metàl·lica. Tanca l’alçat la barana metàl·lica del terrat de coberta.

Dolent

Dolent

Acabats.
Pintat en la part baixa en blanc i en la resta de la façana en color ocre
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret, pintades en blau (planta baixa) i en
verd (resta de les plantes)

Dolent

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrat

Dolent

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es tracta d’un edifici perfectament sustituïble perquè no aporta cap valor referent ni ajuda a configurar un bon
paisatge urbà i d’entorn.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del volum del quart nivell (volum disconforme
d’acord amb el PGOU i el PE) i la posterior adequació de la coberta a
dues aigües amb ràfecs als carrers de sa Figuera i d’en Narcís
Monturiol, eliminant la terrassa

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

335

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 30
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3
1
1. Façana al c/ de la
placeta de la Creu
2. Façana al carrer
Guillem Bruguera
3. Façana al carrer
Guillem Bruguera
4. Façana al c/
poetessa Jaume
5. Detall cornisa
4

5

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

335

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 335 presenta en planta baixa una entrada a un local comercial, per damunt del qual
se situen els tres nivells. Hi ha també, en planta baixa, dues portes d’entrada al local pel carrer
Poetessa Quima Jaume i tres finestres, a més de les obertures superiors. La façana que dona a
l'escala adjacent a la placeta de la Creu, està formada per: dues finestres arran de carrer que
il·luminen la planta baixa. A continuació els nivells superiors en els quals es mostra un balcó i una
finestra per planta, excepte en el tercer nivell on el balcó és substituït per una terrassa.
La façana al carrer Bruguera presenta en planta baixa l’ accès l’aparcament; en els nivells
superiors l’ alçat és simètric, les obertures de la primera i segona planta mostren una fila central
de finestres, amb un balcó a cada costat. Tanca l’alçat la barana massissa corresponent al terrat
situat en el darrer nivell.
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc amb sòcol de pissarra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: davantals de pissarra

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc

Bo

COBERTA: de teula àrab

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada interior i baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del quart nivell i l’adequació posterior de la coberta, amb les
condicions del PE
S’autoritza la redefinició de les façanes, especialment la substitució de les baranes
d’obra en els balcons i la disposició de baranes de barrots de ferro

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

336

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Placeta de la Creu, 3 / C. de G. Bruguera, 28
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1
1. Façana a la placeta de
la Creu
2. Façana a la escala de
la placeta
3. Façana al carrer de
Guillem Bruguera.
4. Detall desguàs coberta

2

3

4

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la placeta de la Creu està formada per una planta baixa i dos nivell sobre rasant.
Les obertures es troben alineades i responen a un precís ordre distributiu.
En planta baixa al costat de la porta d’accés trobem 3 finestres allargades lleugerament
endarrerides respecte al pla de façana, i dues finestres més, una mica més petites.
En planta primera es mostra un balcó amb les obertures també lleugerament endarrerides
respecte a la línia de façana i al costat, en la paret, una finestra.
Tanca l’alçat la barana massissa del terrat.
La façana lateral segueix el desnivell del carrer i no presenta més obertures que unes finestres
alineades en dues fileres.

Bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament. Coronament dels ampits ceràmics
pintats en verd
FUSTERIES: de fusta color blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües inclinades en teula àrab, amb carener paral·lel a la façana
principal i terrassa-terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica color natural i baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza la redefinició integral de totes les façanes, especialment sobre la composició,
formes dels balcons i el tamany i proporció de les obertures, així com de la coberta, per
adequar-se a les tipologies pròpies

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

337

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

3
1.
2.
3.
4.

Façana a la escala de la placeta de la Creu
Vista del mur de tancament del solar
Finestra
Detall mur de tancament

4

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta edificació ha quedat desvirtuada per les dues construccions que l’envolten i
malauradament les seves característiques formals s’han vist afectades per la pèrdua
d’escala.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal de l’edifici és molt senzilla i lineal, amb prevalença dels plens sobre els buits;
té només tres obertures, una entrada i dues finestres en el nivell superior.
La resta de les façanes de l’habitatge no són visibles perquè estan envoltades pel mur de
tancament del solar.
Aquest mur de tancament perimetral és realitzat amb lloses de pedra de Cadaqués
Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en blau

Regular

COBERTA: inclinada, 1 aigua de teula àrab

Bo
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

338

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 19
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral transf.
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Vista parcial de la façana al carrer
de Guillem Bruguera, front NE

2. Vista parcial de la façana al carrer
de Guillem Bruguera, front NE

3. Faç. al carrer N. Monturiol, front NO

4. Façana al carrer del Llampec, front SO

FID
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TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral molt comú en els segles XVIII –
XIX. Es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de
destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge. En la tipologia més comú, en la que es troba aquesta construcció, hi ha
dues entrades independents, una que dona accés directe a l’espai interior de la planta
baixa i l’altre, una porta més petita, que dona a les escales interiors que porten als
habitatges col·locades a les plantes superiors. Aquí el segon accés es troba en un
front diferent que el primer. La construcció original va sofrir algunes modifiques en la
composició de les façanes però es va mantenir la volumetria originaria

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té tres façanes visibles. La que determina la tipologia d’aquest habitatge és
aquella del front SO, de p.b. i pis, amb el marc de l’arc de pedra de l’antic portal on ara hi ha una
porta amb llinda de fusta i dues finestres en la 1ra planta de les quals només una, aquella
col·locada en eix amb el portal inferior, ha de pertànyer a la construcció originaria. La façana de
cantonada també té un accés en p.b. i tres finestres i en la 1ra planta un balcó no en eix amb
alguna obertura inferior i amb llosana amb dues mènsules de maons. La façana del front NE té
planta única ja que el carrer d’en Guillem Bruguera és a una quota més alta que el carrer del
Llampec. En aquest front hi h una altra entrada i dues finestres, una de les quals té un ampit
semicircular sortint.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, feta excepció per la 1ra planta del front SO en la qual
es veu la peces irregulars de pissarra de Cadaqués.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles la llinda de fusta del portal pintada en blanc i els
replanells de les finestres de la 1ra planta, de pissarra en la finestra de dreta i de maons en
aquella de l’esquerra.

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en verd o sense pintar.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener perpendicular al front NO.

regular

DESGUÀS COBERTA: només visibles dos baixants en fibrociment pintats en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

339

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 14
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals / prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1
1. Vista general de la façana al carrer des Llamp, front SO
2. Vista de la part de dalt de la façana SO
3. Portal en la planta baixa del front SO
3

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció edificada aprofitant de l’estructura existent d’una casa menestral, un
model de casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de destinar la
planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge. En la tipologia unifamiliar, en la que es troba aquesta construcció, l’entrada
a l’espai de planta baixa i a l’habitatge és única i tot l’edifici, que ara és completament
destinat a habitatge unifamiliar, pertanyia a una sola família.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al c. Llampec, de p.b. i 2 nivells, en la qual les transformacions i els afegiments
son ben visibles per els acabats amb clara intenció de distinció entre al vell i el nou. En p.b. hi ha
la porta d’entrada obtinguda construint un mur de tancament parcial de l’antic portal amb arc de
pedra que queda una mica sortint respecte a la tanca on s’ha posta una estreta porta de fusta. Al
nivell superior hi ha el volum des Forn molt comú en el nucli antic de Cadaqués, sortint de la
façana amb planta semicircular, coberta de lloses de pissarra i arrebossat sense pintar. Al seu
costat una antiga finestra amb replanell de pissarra va ser transformada en presa d’aire per un
pati creat construint la paret de l’habitatge actual, una mica endarrera respecte a la façana antiga,
i creant una protecció decorativa en el forat amb lloses de pissarra per no deixar-lo completament
obert. Damunt de l’imposta de l’antiga coberta, en un pla endarrerit respecte a la paret inferior, es
veu la planta afegida al 2n nivell amb obertura única horitzontal. La façana posterior té aspecte
modern i és caracteritzada per poques finestres de petites dimensions i de forma quadrada.
Acabats.
En el front SO en primer pla s’ha deixat la pedra vista de l’antiga construcció. El 2n nivell, en un
pla endarrerit, és arrebossat i pintat en blanc, així com tota la façana del front posterior.
EMMARCAMENTS OBERTURES: només visible l’arc de pedra de l’antic portal i la llinda i el
replanell de lloses de pissarra de l’antiga finestra en el front SO.

bo

bo
regular

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o sense pintar.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers i ràfec revestit en la
cara inferior per lloses tallades de pissarra i terrassa anterior

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant inserit en la paret.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment es Forn i l’antic portal de pedra amb marc ben visible en la façana del front SO que
s’haurà d’adequar en tota la seva amplitud i amb una nova porta de fusta com les tradicionals menestrals.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE

●

Es prohibeix l’ocultació de les antigues obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
La façana de pedra de Cadaqués s’haurà d’encalcinar
Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritza la col·locació de baixants exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

340

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

2. Vista parcial de la façana al carrer des Llamp,
costat SO
1. Façana al carrer de Guillem Bruguera,
costat NE

3. Balcó de la 1ra planta en el front

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

340

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral molt comú en els segles XVIII –
XIX. Es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de
destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge. En aquest cas concret es tracta de la tipologia unifamiliar, on l’entrada a
l’espai de planta baixa i a l’habitatge és única i tot l’edifici pertanyia a una sola família.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al front SO típica d’aquesta tipologia, de proporcions molt alta i estreta, amb p.b. i 2
nivells. La composició és senzilla, amb les obertures, 1 per planta, col·locades en una única
columna en el centre de la façana. En p.b. hi ha un ample portal emmarcat per brancals i arc
rebaixat de grosses peces de pedra tallada i que ja en la construcció originaria servia l’espai
interior de la p.b. com els habitatges en les plantes superiors. El tractament del portal,
probablement arreglat en època posterior a l’originaria, i del balcó de la 1ra planta donen a la
façana un aspecte moderadament senyorial. El balcó del 1r nivell té mènsula monolítica
suportada per dues mènsules i barana de ferro forjat amb una decoració de motius geomètric en
al part inferior, mentre el balcó del nivell superior té una llosana de lloses tallades de pedra poc
sortints i barana senzilla de barrots cilíndrics. La façana al front oposat també té composició
senzilla i més popular, que segueix el model d’habitatge tradicional de la mateixa època, amb una
estreta porta d’entrada en una extremitat de la p.b. i dues finestres casi quadrades als nivells
superiors, una per planta. En aquest front les obertures no estan col·locades segons eixos de
correspondència.
Acabats.
Façana NE arrebossada i pintada en blanc. Front SO, mur de pedra vista.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: només visibles els brancals i l’arc del portal del front SO de
peces de pedra tallada .

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA:de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers i ràfec senzill al front SO
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd amb goteres.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar el portal amb emmarcaments de pedra i el balcó amb llosana monolítica i barana forjada en la faç. SO
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana SO
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que els existents en cadascuna de les dues façanes.
La façana de pedra de Cadaqués s’haurà d’encalcinar
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Només s’autoritzen baixants i canalons de coberta ceràmics
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

341

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

●
●

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

1. Façana al carrer de Guillem Bruguera, front NE

2. Façana al carrer des Llamp, front SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

341

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la entre mitgeres ocupada per una construcció molt recent, que manté la
volumetria de la construcció que havia de preexistir en aquesta parcel·la però amb un
llenguatge totalment diferent i poc identificador amb el context d’un conjunt històric

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Paral·lelogram

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer del Llampec, orientada cap a SO, de planta baixa i 2 nivells. La planta
baixa és caracteritzada per una paret continua de pannells de fusta entre els quals hi ha una
porta. La 1ra planta és ocupada per una fila de quatre finestres rectangulars de modestes
dimensions, totes iguals i la 2a planta té una llarga balconada que aprofita de la bona exposició a
la llum del sol de la part alta d’aquest front. La façana donant al carrer Bruguera, en canvi, és
totalment plana i també molt més caracteritzada per amples zones de mur ple. En planta baixa hi
ha quatre portes, mentre en la 1ra i en la 2na planta hi ha una obertura continua, baixa i llarga
quant l’amplitud de la façana mateixa. En les dues façanes predomina la dimensió horitzontal i un
llenguatge compositiu del tot modern i l’aspecte és fortament caracteritzat per el tipus d’acabat i
per l’ús de la fusta de color natural.
Acabats.
Façanes no arrebossades. Murs de pedra vista d’elements de pissarra de dimensions modestes
ben aparellats. L’única part arrebossada és la part interior del balcó del 2n nivell en el front SO.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: ús important de la fusta no pintada pels tancaments de les obertures però amb
finalitat compositiva amés que funcional.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs. Ràfecs arrebossats.

bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles en façana.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent o l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
La façana de pedra de Cadaqués s’haurà d’encalcinar i pintar de blanc les fusteries
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

342

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer de Guillem Bruguera, front NE

2. Façana al carrer des Llamp, front SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v,2007)

342

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la derivada de la unió de dues cèl·lules on hi havia dos habitatges, cadascú
amb una sortida en un front diferent, i pertanyent a la tipologia de casa menestral,
model de casa artesanal que presentava la particularitat de destinar la planta baixa a
les activitats menestrals o productives i les plantes superiors l’habitatge.
En la tipologia unifamiliar, en la que es troba aquesta construcció, l’entrada a l’espai
de planta baixa i a l’habitatge és única i tot l’edifici pertanyia a una sola família.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al carrer del Llampec de planta baixa i 3 nivells i composició senzilla, amb ample portal
amb arc de llinda de pedra en p.b., que ja en la construcció originaria servia tan l’espai interior de
la p.b., destinat en el passat a les activitat menestrals, com l’habitatge col·locat en els nivells
superiors. En 1a i 2a planta hi ha dues finestres de petites dimensions amb replanells constituïdes
per lloses de pissarra. Al 3r nivell va ser creada una terrassa tallant l’extremitat del vessant SO de
la coberta i el mur de façana va ser fet servir d’ampit a la terrassa, col·locant una petita barana
metàl·lica senzilla en la finestra situada en correspondència d’aquella del 2n nivell i igual a
aquesta. El front oposat també devia ser originàriament pla, però en època successiva es va crear
un balcó en al 1a planta amb ampit de mur ple buidant un volum de base trapezoïdal cap a
l’interior de la construcció. En planta baixa la porta d’entrada actual és bastant estreta i baixa,
però en la paret de pedra vista es queda l’arc rebaixat de pedra de l’ample portal original.
Acabats.
Façanes de pedra vista, excepte la meitat superior del front NE, que és arrebossada i pintada en
blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: portals amb arcs de pedra vista. Llindes i replanells de lloses
de pissarra vista.
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc o blau.

bo

bo

regular
bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer i terrat

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques esmaltades en verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cal adequar la mida i proporció del retall de façana corresponent al tercer nivell
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que la pedra vista o l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix altre material de baixants i canalons que l’existent
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza la substitució de la terrassa-terrat per la coberta tradicional inclinada

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

343

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer des Llamp,
front SO

2. Façana al carrer des Llamp,
front SO

4. Finestres de la 1ra planta del front NE

3. Vista parcial de la façana al c.
Guillem Bruguera, front NE

5. Mur de tanca del jardí al carrer de Guillem
Bruguera

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

343

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular.

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma molt allargada, derivada de la unió de dues cèl·lules contigües amb
habitatges pertanyent a la categoria de la casa menestral, molt comú en els segles
XVIII – XIX. Es tracta de cases artesanals tradicionals que presentaven la particularitat
de destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes
superiors l’habitatge. La tipologia originaria va canviar en època successiva amb les
transformacions debutes a les exigències del nous propietaris.
Una part de la parcel·la és ocupada per un jardí.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana del front SO de dues altures, p.b. i 2 nivells en la meitat N, i p.b. i pis en la meitat S, debut
a l’afegiment d’un nivell que ocupa només una part de la superfície de la construcció. En aquest
front en p.b. queden els dos arcs de llinda de pedra vista del dos portals que pertanyien a les
antigues cases menestrals, però aquestes entrades van ser parcialment tancades i transformades
una en finestra i una en una porta més estreta. Les altres obertures de la façana no son
distribuïdes segons un esquema d’eixos de correspondència i son les típiques dels habitatges
tradicionals, finestres en p.b. i balcons en al 1ra planta. El balcó de la cèl·lula té l tradicional llosa
de pissarra. La façana del front oposat te aspecte més pla per l’absència de balcons i aquí també
la distribució i el tractament formal de les obertures marquen la diferencia entre les dues cèl·lules
que formen la construcció. Aquella N resulta la més transformada també en aquest front, com
demostren els emmarcaments de maons de les antigues obertures deixats intencionalment sense
arrebossar.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, dolent en la part inferior de la façana SO.
EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles només els emmarcaments de les obertures antigues.

bo

parcialment
dolent
regular

FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües, de teula àrab amb terrassa damunt de la meitat NE del cos S.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Mentre no es produeixi l’ocupació de la part de la parcel·la actual destinada a jardí, aquest espai de verd privat es
mantindrà en bones condicions higièniques i de neteja. Es mirarà de preservar part de l’arbrat existent i una part
d’aquest jardí, així com part de la seva tanca, de pedra de Cadaqués.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES

●

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics

●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents, excepte la substitució de
la terrassa a SE per un vessant de teules àrabs
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritza la recol·locació de nous baixants de coberta exteriors, ceràmics o metàl·lics
(no s’accepten de fibrociment o de PVC), que mantinguin la verticalitat, especialment el
situat a la façana del carrer des Llamp

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

344

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
●

SOLAR
CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Mur de façanes
AUTOR

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Front NE donant al carrer de Guillem Bruguera

2. Front SO donant al carrer des Llamp

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

344

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Solar tancat pels restes de les parets d’una antiga construcció. Parcel·la actualment
en estat de abandó, en la que es conserven les ruïnes d’una construcció delimitada
per murs de façana a base de lloses de pedra de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En els dos fronts de la parcel·la es veuen els restes dels murs de pissarra d’una antiga
construcció ara en estat de ruïna, en els quals es veuen els marcs de les obertures. Encara
queda la porta una porta de fusta en el front SO.

ruïna

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la Clau 2a (Conservació
d’estructura urbana. Illes entre carrers), que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris
d’encaix, a través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge general.
S’haurà de fer una intervenció acurada d’acord amb la seva posició estratègica i mantenir els valors de la
construcció tradicional de l’àrea territorial on s’insereix, d’acord amb els paràmetres regulats pel PGOU i
el PE.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de la construcció existent, un cop demostrada la
impossibilitat d’aprofitament dels murs de pedra existent

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

345

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 7
SOLAR
●

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. mod.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer G. Bruguera, front NE

3. Façana al carrer des Llamp, front SO

2. Façana de cantonada front SE

4. Porta del garatge en la cantonada S

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

345

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció edificada aprofitant d’un habitatge tradicional preexistent.
De la
composició de l’edifici actual queda molt poc, però les façanes mantenen la
característica de planeitat de molt habitatges de finals del segle XIX – principis del
segle XX. En la planta baixa l’espai va ser destinat a garatge i per això va ser tallada
la cantonada sud per obtenir un passatge més ample.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells / 3
Mixta: de 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les tres façanes visibles d’aquest edifici de cantonada son caracteritzades per una general
planeitat debuta a la completa absència de balcons. L’habitatge actual té més dues entrades en
dos fronts diferents. Les obertures tenen forma i dimensions diverses i la seva distribució no és
regulada per un esquema d’eixos de correspondència vertical, feta excepció per aquelles del front
SO que estan col·locades en tres columnes. La façana SO és la que més va ser transformada
amb la creació de l’ampla entrada del garatge obtinguda tallant la part inferior de la cantonada S
de l’edifici. Amés, la construcció va adquirir un nivell més en època posterior, com demostra el
llenguatge formal de les obertures amb predomini de la dimensió horitzontal. Això va conferir a
l’edifici una volumetria disconforme amb l’entorn edificatori de l’edifici.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en gris en la franja inferior i en blanc en la resta de la
superfície.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener perpendicular a la façana de cantonada i
terrassa en correspondència de la cantonada sud.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants arrebossats i pintats blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte per l’adequació als criteris del
PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents. Només s’autoritza el
tancament de la terrassa amb el prolongament del vessant de coberta restituint la
forma originaria
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la 3a planta (volum disconforme)

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 15
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2
1. Façana al carrer des Llamp, 15
2. Façana al carrer des Tron

FID

346

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

346

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la té tres façanes; l’ alçat de la cantonada és totalment cec i la seva línia de coronament
segueix els pendents de la coberta. Les altres dues façanes mostren respectivament en planta
baixa la porta d’entrada al garatge (carrer del Tro) i la porta d’accès a l’ habitatge, aixecada
respecte al nivell del carrer, amb una finestra en l’extrem esquerre (carrer d’en Llampec). En el
nivell superior d’aquest carrer trobem alineada amb la porta, una finestra de proporcions
horitzontals, protegida per un porticó de fusta. En les plantes primera i segona del carrer del Tro,
hi ha dues finestres alineades verticalment on la del primer pis mostra un balcó amb llosa en
voladiu i barana metàl·lica. En general i ha un clar predomini dels plens sobre els buits.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons de llibret, pintats en verd

Regular

COBERTA: Inclinada a 2 aigües

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de fibrociment blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació de l’antena de TV al balcó del primer nivell
S’autoritza un correcte tractament de la façana mitgera al carrer d’en Narcís
Monturiol

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 16
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1
1. Façana al carrer des Tron
2. Façana al carrer des Llamp
2

FID

347

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

347

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües i terrat (plana)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes estan formades per obertures regulars no alineades entre elles.
L’ únic balcó existent es troba en la primera planta de la façana al carrer d’en Llampec. Al damunt
d’ aquest se situa el terrat parcialment cobert del darrer nivell que tanca la façana amb una
barana metàl·lica, un pilar i la jàssera de fusta sobre la qual es recolza una part oberta de la
coberta. L’accés es produeix per carrer del Llampec amb una porta situada en la part dreta de la
façana, acompanyada per dues finestres de proporcions quasi quadrades a la seva esquerra.
La façana al carrer del Tro, segueix el pendent del carrer, és pràcticament cega i presenta només
dues finestres en la part dreta no alineades, i dues obertures molt petites i de proporcions
horitzontals en la part esquerra.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc i sòcol amb aplacat de pissarra

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, persianes de llibret i porticons, pintats en verd / una
finestra pintada en blanc

Regular

COBERTA: a una aigua i terrat

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de fibrociment blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4. Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element), s’admet el sòcol de pedra
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat i la posterior formació de la coberta tradicional a
dues aigües, amb ràfec entregant a les façanes.
S’autoritza la modificació en el vol i l’amplada del balcó de la planta pis

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer des Tron, front SO

2. Façana al carrer des Llamp, front NE

FID

348

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

348

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada de la transformació d’una casa menestral, tipologia molt comú en
els segles XVIII – XIX: es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la
particularitat de destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les
plantes superiors l’habitatge. En la tipologia més comú, en la que es troba aquesta
construcció, hi ha dues entrades independents, una que dona accés directe a l’espai
interior de la planta baixa i l’altre, una porta més petita, que comunica amb les escales
interiors que porten als habitatges situats en les plantes superiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer d’en Llampec es presenta en general molt desordenada, a causa de l’afegit d’
un nou nivell, encara incomplet, format per una estructura amb parets de maons vistes. La resta
de les obertures es presenten més o menys alineades tot i que de diferents dimensions i
proporcions. Destaca en el segon nivell el buit produït en façana per la creació d’ una terrassa
coberta que endarrereix el pla de façana.
L’alçat al carrer del Tro mostra dos accessos i una petita finestra en la planta baixa; en el nivell
superior, a excepció d’ una petita obertura, la resta de la façana és cega.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES:

Dolent
Dolent

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en blanc i verd

Dolent

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer

Dolent

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment blanc.

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La remonta inacabada i inadequada del quart nivell es considera fora d’ordenació
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
●
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del cos de remonta corresponent al 4t nivell i una adequació
urgent que possibiliti la realització dels dos faldons de la coberta inclinada, amb
ràfecs entregant a les façanes.
S’autoritza l’adequació del tamany, ritme i proporció de les obertures, especialment
les de la planta baixa (c. Tro) i la planta 2a (Llampec); així com la longitud i la volada
del balcó de la planta 1a (c. Llampec)

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 14
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer des Llamp, front NE

2. Façana al carrer des Tron 16, front SO

3. Entrada en la planta baixa del front SO

4. 2na planta del front SO

FID

349

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

349

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la entre mitgeres estreta i donant a dos carrers amb
considerable diferencia de cota. La construcció va patir modificacions importants a
nivell de coberta, on un vessant va ser tallat per crear una 2a planta amb terrassa
mirant cap a SO.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal en la façana donant al carrer del Tro, front SO. La composició d’aquesta façana,
de planta baixa i 2 nivells. La composició és molt senzilla, amb la petita porta d’entrada i una
ampla finestra en planta baixa i un balcó al 1r nivell, no en eix amb les obertures inferiors. La
paret de façana de la 2na planta es troba en un pla endarrerit, que talla el vessant SO de la
coberta deixant un terrat amb barana de barrots horitzontals entre pilastres a plom amb la resta
de la façana.
El front oposat té un nivell menys, sent el carrer a una quota superior que en l’altre costat.
Aquesta façana és extremament senzilla, sent una paret de mur pla amb només dos forats molt
petits i quadrangulars en les dues plantes no corresponents verticalment.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc, en mal estat de conservació en el front NE.

bo

parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd o blanc.

regulat

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb terrat en l’extremitat SO.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant en fibrociment pintat en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació als
criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Només s’autoritza l’avançament del vessant SO fins al pla de façana amb eliminació
del terrat
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat i la formació de la coberta tradicional a dues
aigües entregant a les façanes mitjançant el ràfec

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer des Tron, front SO

2. Façana al carrer des Llamp, front NE

FID

350

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

350

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la entre mitgeres modificat en època posterior sobretot
en la part superior, on la coberta originaria, que es pot imaginar de doble vessant de
teules àrabs, va ser substituïda per un terrat d’on surt un cos de forma irregular per
mig del qual es pot accedir a la terrassa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en al front SO, donant al carrer del Tro. Aquesta façana té aspecte pla i
composició molt senzilla: la porta d’entrada és en un costat de la planta baixa i les altres
obertures, tres finestres de varies proporcions, no respecten precises correspondències entre
elles. La façana del front oposat té un nivell més per la diferencia de quota del terreny entre els
dos costats i en planta baixa té un accés secundari, una porta finestra derivada de la modificació
de les obertures originaries. En la primera planta hi ha un balcó amb llosana allargada i alta
barana corba. El segon nivell ensenya l’ampit de mur ple del terrat en primer pla, mentre en un pla
de fon es veu la façana irregular i inclinada respecte a la resta de la façana d’un cos sobresortint
per mig del qual es pot accedir a la terrassa.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Revestiment del sòcol de la façana SO amb lloses de
pissarra de forma irregular.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: plana, tan damunt del cos sobresortint a dalt de tot com damunt del 1r nivell.

regular

DESGUÀS COBERTA: baixants en fibrociment pintats en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El cos sobresortint del terrat damunt la 1a planta constitueix un volum disconforme en contradicció amb l’entorn
edificatori.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte el corresponent al cos afegit del 2n nivell
sobresortint del terrat
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte per a l’adequació als
criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza la substitució del terrat per una coberta de dos vessants de teules
àrabs amb carener paral·lel a les façanes visibles
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●

●

●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2. Façana al carrer des Llamp, front NE

1. Façana al carrer des Tron, front SO

3. Coberta

FID

351

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

351

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en parcel·la entre mitgeres molt estreta amb dos accessos en els dos
fronts oposats i pertanyent a la categoria dels habitatges tradicionals que segueixen
l’estil derivat de l’arquitectura popular sòbria amb façanes d’aspecte majoritàriament
pla i de composició senzilla. El 3r nivell va ser afegit en època més recent, trencant la
línia dibuixada per les cobertes de les construccions de la mateixa fila.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells /
3
Mixta: inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes característiques d’aquesta tipologia constructiva, d’aspecte pla i composició molt senzilla
i cadascuna amb el seu accés en un costat de la planta baixa. La distribució de les obertures és
bastant regular però no respecta precisos eixos de correspondència vertical entre els forats de
diversos nivells. La façana donant al carrer del Llampec és de planta baixa i dos nivells i les seves
obertures son totes finestres. En canvi, aquella del front oposat té un nivell més debut al salt de
quota entre els dos costats, però el 3r nivell no és visible en façana per el considerable
endarreriment de la paret i la col·locació d’una ampla terrassa, de la qual apareix l’ampit de mur
ple damunt del ràfec de l’antiga coberta. L’afegiment d’aquesta planta en època posterior és
confirmat per La finestra de proporcions horitzontals en aquest nivell del front NE, que contrasta
amb la verticalitat marcada per les altres obertures.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Revestiment del sòcol de la façana SO amb lloses de
pissarra de forma irregular.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers i terrassa obtinguda
eliminant meitat exterior del vessant SO

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintat en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La 3a planta constitueix un volum disconforme en el directe entorn edificatori d’aquest habitatge.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte el de la 3a planta i la seva adequació posterior,
un cop substituït el terrat per la coberta a dues aigües
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza l’eliminació de la 3a planta, la col·locació de la coberta a una quota
inferior i l’avançament del vessant NE fins al pla de façana amb eliminació del
terrat
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

FID

352

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

352

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral molt, comú en els segles XVIII –
XIX. Es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de
destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge.
En la tipologia unifamiliar, en la que es troba aquesta construcció, l’entrada a l’espai
de planta baixa i a l’habitatge és única i tot l’edifici pertanyia a una sola família.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 1 aigua + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer del Tron, típica d’aquesta tipologia, de composició molt senzilla, amb
ample portal en un costat de la planta baixa i un balcó en el costat oposat del primer nivell. A dalt
de tot és tancada per l’ampit de mur ple de la terrassa que cobreix la meitat SO de la construcció.
En la façana del front oposat, degut a l’augment de la cota del terreny, la planta baixa correspon
amb la primera planta de la façana al carrer del Tron i damunt d’aquest nivell hi ha una segona
planta amb terrassa mirant cap a SO. En aquesta façana les obertures estan col·locades en un
únic eix vertical en l’extremitat esquerra de la façana.

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Sòcol d’arrebossat sense pintar en la façana al carrer
de Tron.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd en el front SO i en blanc en el front NE.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs damunt de la meitat NE. Terrassa pavimentada damunt
de la meitat SO a nivell de la segona planta.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant en fibrociment pintat en blanc.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Només s’autoritza la modificació de la volumetria existent per afavorir la substitució
del terrat per una coberta a 2 aigües

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer des Tron, front SO

2. Balcó del 1r nivell del front SO

3. Porta d’entrada, donant al carrer des Tron 4. Façana al carrer des Llamp, front NE

FID

353

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

353

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en parcel·la molt estreta constituint un habitatge unifamiliar pertanyent a
la categoria dels habitatges tradicional popular de petites dimensions, amb façanes de
composició molt senzilla i predomini dels plens sobre els buits.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer del Tro, costat SO, de planta baixa i pis i composició senzilla,
característica d’aquesta tipologia constructiva, amb la porta d’entrada en un costat i un balcó
l’altre costat del nivell superior. A destacar, l’ús de la llosa irregular de pissarra com llosana del
balcó i ràfec de la porta d’entrada. El bloc monolític que fa de llinda a l’obertura del balcó també
és de pissarra. La façana posterior dona al carrer del Llampec i és de planta única per el nivell del
carrer que es troba a una quota superior que el front oposat. Aquesta façana és una paret de mur
ple amb una sola presa de llum molt petita i de forma quadrada posta en una extremitat.

bo

parcialment
dolent

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Pintat dolent en el front NE.
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda monolítica de pissarra.

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot projecte d’ampliació que es redacti contemplarà les preexistències dels valors de la construcció existent, que
gaudeix d’una protecció tipològica.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

354

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Tron, s/n
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Front NE, donant al
carrer des Llamp
2. Front SO, donant al
carrer des Tron
3. Restes del portal del
front SO
4. Restes d’una finestra en
la 1ra planta del front SO

2

3

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

354

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Solar tancat pels restes de les parets d’una antiga construcció.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar /
2

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En els dos fronts de la parcel·la es veuen els restes dels murs de pissarra parcialment
arrebossada d’una antiga construcció ara en estat de ruïna, en els quals es veuen els marcs de
les obertures. Encara queden els emmarcaments de pedra del portal en planta baixa en el front
SO.

ruïna

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la Clau 1(Nucli Antic), que
defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris d’encaix, a través de la nova arquitectura, amb
l’entorn proper i amb el paisatge general.
S’haurà de fer una intervenció acurada d’acord amb la seva posició estratègica i mantenir els valors de la
construcció tradicional en el Nucli Antic.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc d’acord amb l’advertiment que s’explicita a la fitxa

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Façana al carrer des Llamp, front NE

1. Façana al carrer des Tron, front SO

3. Finestres de planta baixa del front NE

FID

355

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

355

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral molt comú en els segles XVIII –
XIX. Es tracta d’una casa artesanal tradicional que presentava la particularitat de
destinar la planta baixa a les activitats menestrals o productives i les plantes superiors
l’habitatge. En la tipologia més comú, en la que es troba aquesta construcció, hi ha
dues entrades independents, en aquest cas col·locades en els dos fronts oposats: una
dona accés directe a l’espai interior de la p.b. i l’altre, una porta més petita, dona a les
escales interiors que porten als habitatges col·locades a les plantes superiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes de aspecte majoritàriament pla i composició senzilla, amb una planta de diferencia debut
al desnivell del terreny entre un front i l’altre. La façana donant al carrer del Tro és de p.b. i 2
pisos i té un ample portal en l’extremitat dreta amb arc de llinda de pedra vista, que ja en la
construcció originaria era l’accés a l’espai interior de la p.b., destinat en el passat a les activitat
menestrals o productives. L’ingrés principal es troba en el front oposat, donat al carrer del
Llampec, on la construcció ensenya una planta menys. Les altres obertures tenen proporcions
quadrades aquelles del nivell inferior i rectangulars aquelles de les plantes superiors. La 2na
planta té un balcó en el front SO que romp la composició general de les dues façanes visibles
d’aquest habitatge: l’horitzontalitat marcada per la llosana allargada i pel volum buit creat
endarrerint la paret d’aquest nivell cap a l’interior de la construcció contrasten amb la verticalitat
de les altres obertures.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: visible només l’arc de llinda de pedra del portal en el front SO
i la llinda de pedra en una finestra
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

regular
regular
bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintats blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per a l’adequació als criteris
del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

●
●
●

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
S’autoritza l’avançament de la paret del 2n nivell del front SO fins al pla de façana i la
reducció de la llarguesa de la llosana del balcó
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del tercer nivell per possibilitar la formació dels dos faldons de la
coberta a dues aigües entregant a les façanes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 7
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. mod.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
●

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer des Llamp, front NE

1. Façana al carrer des Tron, front SO

3. Vista des del campanar de l’església

FID

356

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

356

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la estreta entre mitgeres amb entrades independents
en els dos fronts oposats. No obstant les transformacions sofertes, l’edifici actual
manté algunes característiques de la construcció original. La volumetria total va ser
augmentada en època successiva amb l’afegiment d’una planta que romp l’alineació
de cobertes de la fila a la qual pertany aquest habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells /
2
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana al front NE de planta baixa i 2 nivells, de composició senzilla i aspecte pla, que segueix el
model d’habitatge tradicional amb una estreta porta d’entrada en una extremitat de la p.b. i una
finestra al seu costat. Les obertures de la 1ra planta estan col·locades en correspondència
d’aquelles inferiors però tenen proporcions quadrades, probablement adquirides en un secundo
moment. Al 2n nivell només hi ha un finestral en el centre de la paret. La façana del front oposat
és la típica d’aquesta tipologia, de proporcions molt alta i estreta, amb p.b. i 3 nivells per ser la
quota del terreny inferior respecte a l’altre costat. La composició és senzilla, amb les obertures, 1
per planta, col·locades en una única columna en el centre de la façana. En p.b. hi ha un ample
portal que ja en la construcció originaria podia tenir aquestes dimensions com accés a un espai
per les activitats productives amés que a l’escala servint les plantes superiors. Les obertures dels
altres nivells van ser probablement ampliades, així com les llosanes dels balcons, més llargues
respecte a les comunes llosanes tradicionals.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers i ràfecs senzills.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintat en blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte el volum disconforme de la 3a planta i l’adequació de les
façanes
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent excepte per a l’adequació als criteris del
PGOU i el PE

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana excepte aquelles voltes a restituir la
seva proporció vertical
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 5 / Carrer des Tron, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial

●

En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer des Llamp, costat NE

1. Carrer des Tron 2, costat SO

3. Coberta, vista des del campanar de l’església

FID

357

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

357

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la estreta entre mitgeres amb entrades independents
en els dos fronts oposats. No obstant les transformacions sofertes, especialment en la
façana SO, l’edifici actual manté algunes característiques de la construcció original. La
volumetria total va ser augmentada en època recent amb l’afegiment d’una planta que
representa un volum disconforme i romp l’alineació de cobertes de la fila a la qual
pertany aquest habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 2 aigües + terrasses

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes exteriors d’aquest habitatge presenten característiques completament diferents,
fruits de transformacions actuades en època relativament recent. La façana al carrer del Tro
presenta una planta més per la diferencia de quota del terreny entre els dos fronts. Aquesta
façana és fortament caracteritzada per la presencia de dos balcons, al 1r i 2n nivell, molt sortint i
de forma irregular. En planta baixa, amés de la porta d’entrada col·locada en el centre, hi ha dues
finestres de les quals una, de grans dimensions, va ser ampliada o podria ser obtinguda pel
tancament parcial de l’accés independent d’un local en aquest nivell. Les altres finestres estan
col·locades en una fila lateral. L’altre front, en canvi, té aspecte molt pla per l’absència de balcons
i les 4 obertures, la porta d’entrada i 3 finestres, estan distribuïdes en perfecta correspondència
entre elles. Les finestres tenen proporcions horitzontals, derivades de modificacions successives.
A dalt de tot les dues façanes son tancades pels ampits de mur ple de les terrasses posades als
extrems dels dos vessants de coberta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, com també les llosanes dels balcons. Sòcol de pedra
vista en la façana del front NE.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o marró.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb estretes i llargues en correspondència del dos fronts

bo

DESGUÀS COBERTA: baixants en fibrociment blancs, excepte un tram de peces ceràmiques.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

S’autoritza l’enderroc de la 3a planta i la formació de nova coberta amb els
dos faldons entregant a les façanes mitjançant ràfecs
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
S’autoritza la reducció de volum de les llosanes dels balcons del front SO

FAÇANES

COBERTES

●
●
●
●
●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteries que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Només s’autoritza la col·locació de la coberta de dues aigües a un nivell
inferior que l’actual i l’avançament dels vessant fins al pla de façana
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

358

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional mod.
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. 1ra i 2na planta de la façana al c/ des Tron, front SO

1. Façana al carrer des Llamp, front NE

3. Planta baixa de la façana al c/ des Tron, front SO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

358

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en parcel·la estreta. No obstant les transformacions sofertes,
especialment a la façana SO, la construcció actual, manté la volumetria i la composició
general de les façanes originals.

AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal en la façana donant al carrer del Tro, front NE, una mica realçada del nivell del
carrer i per això servida per tres alts graons. La composició d’aquesta façana, de planta baixa i
pis, és extremament senzilla, amb tres obertures, dues en planta baixa i una al 1r nivell, de
proporcions uniformes i modestes. L’aspecte general és caracteritzat pel predomini del mur ple
sobre els buits.
La façana oposada és més alta d’un nivell, sent el carrer a una quota inferior que en l’altre front.
Aquí en la planta baixa hi ha l’ampla porta del garatge, un accés originàriament més petit i servint
a l’espai de planta baixa utilitzat com magatzem o botiga. Els dos balcons dels nivells superiors
estan col·locats en columna amb la porta de la p.b. i tenen llosana de formigó molt sortint, creant
volums disconformes respecte a la tradició constructiva local.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, com també les llosanes dels balcons que presenten
un deteriorament de l’arrebossat al estat inicial.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: fusta o alumini pintat en blau.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica, sense pintar al front SO i esmaltat en verd al front
NE. Baixants en fibrociment pintats en blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
S’autoritza la reducció de la secció i el vol de les llosanes dels balcons del
front SO i l’adequació de la paret mitgera exterior
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’haurà de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

359

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Llamp, 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Niv. sup.: habit.
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2

1
1. Vista parcial de la façana al carrer des Llamp,
(costat NE) des de la cantonada E
2. Vista parcial de la façana al carrer des Llamp
(costat NE) des de la cantonada N
3. Façana al carrer des Tron (costat SO) des de la
cantonada S

3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

359

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada del model de casa menestral: es tracta d’una casa artesanal
tradicional que presentava la particularitat de destinar la p.b. a les activitats menestrals
o productives i les plantes superiors l’habitatge. En la tipologia més comú, en la que
es troba aquesta construcció, hi ha dues entrades independents en dos fronts
diferents, una que dona accés directe a l’espai interior de la planta baixa i l’altre, una
porta més petita, que dona a les escales interiors que porten als habitatges
col·locades a les plantes superiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. principal al carrer del Tro, al que donen les obertures de l’espai de p.b. destinat a ús
comercial, mentre l’entrada als habitatges privats es troba en el front oposat, al carrer d’en
Llampec. L’edifici actual és la unió de dues cèl·lules i això és ben visible també en les dues
façanes, tan per la diferencia d’altura (el cos de cantonada té una planta més que el d’entremig)
com per la col·locació de les obertures. En el front SO les obertures del cos de cantonada estan
col·locades en una única columna cap a la cantonada d’entremig, mentre les obertures de l’altre
cos son distribuïdes en dues files horitzontals. A destacar, el balcó amb llosana de pedra i barana
de fosa i al seu costat una cisterna per l’aigua, semicircular i sortint de la paret de façana,
sostinguda per bigues de fusta i coberta per lloses de pissarra. La faç. del front oposat, de un
nivell menys per l’augment de quota del terreny, en canvi és caracteritzada per un fort predomini
del plens sobre els buits. Així també la façana de cantonada. Les obertures del 2n nivell no
conformes amb les altres expliciten l’afegiment d’aquesta planta en època posterior.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc amb sòcol gris només en el os de cantonada.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blau en totes les obertures.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel al carrer.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A destacar, el balcó amb llosana de pedra i barana de fosa i al seu costat una cisterna per l’aigua.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en p.b. i 1r nivell
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la 2a planta i de les seves obertures

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

360

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Carrer d’en Narcís Monturiol, 17
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

3

1
2

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer d’en Narcís Monturiol
Detall escultòric
Façana lateral
Façana al carrer de la poetessa Quima Jaume

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

360

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la poetessa Jaume consta de tres nivells: una planta baixa amb l’entrada i
una finestra, i dos nivells sobre rasant, el primer amb dues finestres, i ell segon amb un balcó.
La façana lateral segueix el pendent del carrer, presenta una prevalença de volums plens i alguna
obertura, una porta i 4 finestres de diferents mides i proporcions.
La façana al carrer de la poetessa Quime Jaume, té un únic nivell amb 4 obertures: una porta i
tres finestres molt petites. En el darrer nivell la barana del terrat, que apareix cobert amb una
estructura unidireccional de formigó i fusta.
En general les obertures d’aquesta façana es mostren desendreçades, i la seva distribució no
ordenada.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes (de llibret i de corda) pintada en blau / o
envernissades

Regular

COBERTA: 2 aigües de teula àrab i terrat

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen els bancs de pedra, les jardineres integrades i la buganvília
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, d’acord amb els criteris expressats al
PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00 m)

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades iguals segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el cobert superior que apareix a la
façana del carrer de la poetessa Quima Jaume per adaptar l’edificació als criteris
compositius de valorització de façanes, on predomina el massís sobre el buit

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

361

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 32
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

S. XIX (1861)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1
2

4
1.
2.
3.
4.

Façana
Façana al carrer d’en Narcís Monturiol
Façana al carrer de Quima Jaume
Detall obertures

3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

361

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’interès tipològic i compositiu de la façana li atorga el Nivell de Protecció 3; tot i això
és necessària l’adequació volumètrica i el nou tractament de la coberta i del remat,
d’acord amb el PEU i el PGOU

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + sotacobert / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes presenten característiques comunes, com per exemple l’absència d’eixos de
simetria. Les obertures es mostren alineades entre elles, però tenen diferents mides i proporcions.
La façana al carrer poetessa Quima Jaume presenta una porta d’accés i a la planta baixa pel
carrer l’existència d’un taller de fusteria al que s’accedeix a través del carrer d’en Narcís
Monturiol. La façana de Quima Jaume, per damunt de la planta baixa, disposa només dues
finestres no alineades i la barana de la terrassa; la resta del mur és cec. La façana lateral segueix
el pendent del carrer i té obertures de diverses proporcions i dimensions, entre les quals
destaquen l’entrada en planta baixa amb una finestra alineada superiorment, i dos balcons amb
lloses en voladiu, un d’ells, del segle XIX, format per una llosa original de pedra de Cadaqués i de
dimensions 3,10x0,70 m..

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta pintada en blau

Regular

COBERTA: 2 aigües inclinades de teula àrab i terrat

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica verda i baixant de fibrociment pintat en blanc

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es preserva especialment la balconada amb llosana de pedra de Cadaqués, suportada per unes cartel·les de
ferro forjat i amb una barana del mateix material, així com les tres reixes de forja i els bancs de pedra, situats a la
mateixa façana. Es protegeix també la buganvília que apareix a la cantonada entre Q. Jaume i N. Monturiol.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors, en aquest cas blau de
Cadaqués. Les persianes de corda aniran pintades del mateix color

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del tercer nivell suprimint el terrat i formant el faldó de
coberta amb ràfec a façana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

365

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Equipament hoteler
AUTOR

XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Hotel
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

●

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

2

1
1. Façana al carrer Unió, costat NE
2. Façana al carrer d’en Narcis Monturiol, costat NO
3. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE
3

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

365

TIPOLOGIA

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció recent destinada a hotel en una parcel·la edificada ja a partir del segle
XIX, com comprova el plànol històric del 1892 (Port de Cadaqués, 1892 © AHCOAC).
L’edifici actual es compon de tres cossos, un prisma de base rectangular de 5 nivells,
una torre de base rectangular en la cantonada S del primer cos d’un nivell més alt i un
prisma de base triangular de dues plantes. La construcció actual utilitza probablement
l’estructura de l’hab.preexistent al menys en les plantes inferiors, però la composició
general és assimilable a la categoria dels habitatges de renda del segle passat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 4 nivells /
5
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les faç. exteriors d’aquest edifici de cantonada son tres. Aquella que dona al carrer de la Unió pot
ser considerada la principal per tenir l’accés principal a l’hotel en el cos de base triangular. L’angle
acut de la cantonada d’aquest prisma caracteritza la vista general d’aquest front i també les seves
dues façanes, amb dues files de finestres amb arc de mig punt en el front que dona al carrer Unió
i una sola fila en el que dona al carrer Quima Jaume, però de dimensions degradants, seguint la
inclinació del carrer que puja cap a S. Damunt de la coberta del prisma triangular es veuen els
tres nivells superiors de la faç. NE de l’altre cos, amb distribució regular dels balcons en dues
columnes i de les finestretes del van escala en una columna lateral. El mateix esquema distributiu
caracteritza la faç. NO, donant al carrer d’en Narcis Monturiol. En el front SE es veu la successió
dels tres cossos i la variació d’altura entre ells, que segueix la baixada del carrer.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Revestiment dels balcons amb rajoles pintades verd.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: de teules, a pavelló damunt del cos principal i d’un vessant damunt dels altres dos.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment pintats blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La volumetria total de l’edifici, especialment pel que fa a l’altura dels dos prismes rectangulars, excedeix el límit
que assenyala el PGOU i el que permet la seva integració amb l’entorn edificatori proper.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

S’autoritza l’enderroc dels nivells que són volums disconformes
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza la reducció de la volumetria existent, d’acord amb els criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’extracció de les peces de ceràmica vidriada que rematen les llosanes dels
balcons

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

366

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Nivells sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

2. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

366

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma estreta i allargada col·locada entre dos carrers amb quota molt
diferent. La construcció no ocupa tot l’espai edificable, deixant posteriorment un espai
que permet a la façana SE de tenir dos plantes damunt del nivell del terreny.
L’habitatge pertany a la tipologia de les cases menestrals transformades: amb tota
probabilitat ela planta baixa va ser modificada per destinar l’espai que abans era
utilitzat com magatzem o botiga també a habitatge.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Narcís Monturiol, costat SE, de planta baixa i dos pisos. La façana
té composició molt senzilla en al que és llegible una transformació en planta baixa que
originàriament devia tenir només una obertura, un portal col·locat allí on es troba l’entrada actual
però de dimensions majors, del qual es veu un tram de l’arc de pedra deixat volgudament sense
arrebossar. La necessitat de recuperar més espai amb funció d’habitatge, va causar la
transformació del portal en una entrada molt més estreta i la creació d’una finestra al seu costat,
massa ampla per ser original i no en eix amb les obertures de les plantes superiors, un balcó al 1r
nivell amb llosana de pedra amotllurada i barana metàl·lica forjada i una finestra petita al 2n
col·locats en una columna en la meitat dreta de la façana. El front posterior es troba quasi
totalment a un nivell inferior que el del carrer de Quima Jaume, però son visibles dues plantes per
ser la façana en un pla endarrerit. En planta baixa hi ha una altra sortida i una finestra i al 1r nivell
una finestra alta i estreta en eix amb la porta de la planta inferior.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Llosana del balcó pintada en blanc. Barana en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: visible un tram de l’arc de pedra de l’antic portal.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers i ràfec senzill.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants en fibrociment blancs.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes
S’autoritza centrar l’obertura (finestra) situada en PB, respecte l’eix de les altres
obertures consolidades (balcó i finestra)
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

367

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. menestrals/prod. – Nivells sup.: habit.
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

2. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

367

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma estreta i allargada col·locada entre dos carrers amb cota molt
diferent. La construcció no ocupa tot l’espai edificable, deixant posteriorment un lloc
per una terrassa col·locada a un nivell inferior a aquell del carrer. L’habitatge pertany a
la tipologia de les cases menestrals transformades: amb tota probabilitat la planta
baixa va ser modificada per destinar l’espai que abans era utilitzat com magatzem o
botiga, actualment habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Narcís Monturiol, costat SE, de planta baixa i dos pisos. La façana
té composició molt senzilla amb obertures estretes, totes de forma diferent i col·locades sense
esquema de correspondències verticals o horitzontal. La necessitat de recuperar més espai amb
funció d’habitatge, va causar la transformació del portal de planta baixa en una porta finestrada,
tancant amb un mur ple la part inferior esquerra de l’obertura originaria. El balcó al 1r nivell té
llosana de pedra amotllurada i barana metàl·lica forjada. La façana del front posterior es troba en
un pla endarrerit respecte al carrer i ensenya només una planta, corresponent al 2n nivell de front
oposat. Aquesta única planta té sortida a una petita terrassa col·locada una mica sota el nivell del
carrer, al qual s’accedeix mitjançant uns graons.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Llosana del balcó pintada en blanc. Barana en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd al costat NO, en blanc al costat SE.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc al costat NO i en verd al costat SE i
baixants en fibrociment blancs.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza l’adequació de l’accés i la façana (obertures i composició) del carrer de la poetessa Quima Jaume així
com la millora del pati
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4. Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits que superin la
fondària màxima edificable
La volumetria respectarà la normativa del PGOU (PB+2; ARM 9.00 m i 9.00 de
fondària edificable) i la resta, terrassa-jardí fins al carrer de la poetessa Quima Jaume
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

368

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

2. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

368

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma estreta i allargada col·locada entre dos carrers amb quota molt
diferent. La construcció no ocupa tot l’espai edificable, deixant posteriorment un espai
destinat a jardí que permet a la façana SE de tenir dos plantes visibles. L’habitatge
pertany a la tipologia dels habitatges tradicionals i va ser profundament transformat en
la part posterior on s’ha creat un porxo en planta baixa i una terrassa al 1r nivell.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Narcís Monturiol; de p.b. i 2 pisos. La façana té composició molt
senzilla, fins i tot, en l’ampliació posterior: el 2n nivell. Aquest disposa d’obertures alineades amb
aquelles del 1r; correspondència completament absent, per contra, amb les obertures de la p.b.
En aquest nivell hi ha la porta d’entrada, estreta i col·locada en una extremitat de la façana,
damunt de la qual hi ha una columna de mur ple que correspon evidentment a la posició de
l’escala. També a la p.b. hi ha altres dues obertures, dues finestres de dimensions diferents amb
arc rebaixat de maons. El balcó de la 1a planta encara manté la llosana originaria de pedra,
apuntalada per dos elements metàl·lics, com a cartel·les. El de la 2a planta, probablement de
formigó o de maons amb estructura metàl·lica, en canvi, és menys llarg i més sortint i la porta
balconera és més ampla. L’aspecte del front posterior, de p.b. i pis, amb façana endarrerida
respecte al carrer, va ser completament modificat per la creació d’un porxo en p.b. amb pilars de
maó suportant una terrassa al 1r nivell amb un cos tancat en l’extremitat esquerra. En p.b. el
porxo dona a un petit jardí i en la 1a planta la terrassa té una passarel·la amb sortida al carrer.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Baranes dels balcons senzilles i pintades en vermell.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arcs rebaixats de maons en els finestres de la p.b. (faç. NO)

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en vermell

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel als carrers

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques sense pintar

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la jardinera de pedra de Cadaqués i les plantes
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte el de les construccions disconformes i en els supòsits
previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits que superin la
fondària màxima edificable
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent, respectant la fondària edificable del PGOU
Es prohibeix la modificació d’obertures a les façanes excepte les derivades a uniformar o
recuperar les preexistents
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color i materials originals)
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color vermell de Cadaqués

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix altre material de baixants i canalons que l’existent ceràmic
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta. S’autoritza l’enderroc de les parts afegides
del front SE: porxo i terrassa amb cos tancat sortint en l’extrem esquerra que superen el
volum permès pel PGOU

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

369

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

2. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

369

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma estreta i allargada col·locada entre dos carrers amb quota molt
diferent. La construcció ocupa poc més que la meitat de tot l’espai edificable, deixant
posteriorment un pati que permet a la façana SE de ser visible en tota la seva altura.
Es presum que la construcció originaria fos una habitatge tradicional, per l’època
d’edificació de l’illa de la qual forma part i per la composició general de la façana NO,
però l’edifici actual és el resultat de transformacions importants.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + golfes / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a un vessant + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. princ. al carrer d’en Narcís Monturiol, de p.b. i 2 pisos. La faç. té composició molt senzilla en
al que és llegible una transformació de les obertures en les quals predomina la dimensió
horitzontal, segons un llenguatge formal que no pertany a l’època originaria presumpta. La porta
d’entrada potser és l’única que conserva les dimensions i la col·locació originaria i per això resulta
exclosa de l’esquema d’eixos de correspondència de la façana. El front posterior es troba quasi
totalment sota del nivell del carrer de Quima Jaume, però és totalment visible per col·locar-se en
un pla molt endarrerit, ja que la construcció ocupa tot just una mica més que la meitat de la
parcel·la. En aquest front es veuen 4 nivells: la p.b., amb sortida a un petit jardí, el 1r nivell, amb
escala baixant fins al jardí, el 2n nivell amb balconada única que ocupa tota l’amplitud de la paret i
amb un cos tancat adossat en l’extremitat esquerra, i l’últim nivell format per una estreta terrassa
de coberta amb ampit de mur ple a la qual donen les dues finestretes quadrades de les golfes.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Terrasses revestides de rajoles de ceràmiques sense
pintar i barana de barrots metàl·lica del front SE de barrots horitzontals pintats en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o en verd.

bo

COBERTA: d’un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer d’en Narcís Monturiol.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment blancs.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza una adequació general i compositiva de l’edifici per facilitar l’encaix amb l’entorn
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació al
PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

370

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

●
●

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

2. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

370

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma irregular que apareix edificada ja a partir dl segle XIX encara que la
l’habitatge actual té compositives i formals pròpies de èpoques més recents.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Faç. princ. al carrer d’en Narcís Monturiol, de p.b. i 2 pisos, de composició senzilla i aspecte pla,
per la sola presencia de finestres i finestrals. Les obertures de la 1ra i de la 2na planta, iguals per
files, son distribuïdes segons un esquema d’eixos ortogonals de dues files i quatre columnes.
Aquelles de la p.b., en canvi, tenen formes diferents i col·locació pròpia, característica que podria
ser determinada per la preexistència d’obertures pertanyent a l’antiga construcció. L’ingrés
principal a l’edifici es troba en aquest front. La façana del costat oposat té composició totalment
diferent, caracteritzada per diversos volums de varies formes entrants i sortints amb un llenguatge
del tot modern. Aquesta façana es troba a un nivell molt inferior a la quota del carrer i tot així és
completament visible per ser considerablement endarrerida respecte a ell.

bo

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Replanells de finestra de maons i baranes
metàl·liques pintades en negre en el front NO. Terrasses revestides de rajoles de ceràmiques
sense pintar i baranes metàl·liques pintades en banc en el front SE.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb terrat de forma irregular cap al front SE.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants en fibrociment blancs.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta i s’autoritza a la substitució del
terrat per una coberta inclinada amb ràfecs a les façanes

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

371

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’en Narcís Monturiol, 13
●

SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

1. Mur de contenció al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO

2. Vista del solar des del carrer Quima Jaume, costat SE

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

371

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma irregular actualment no construïda, ocupada per un terraplè
degradant cap al carrer d’en Narcís Monturiol.
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau Sc (equipament sociocultural), que defineix el marc normatiu que s’haurà
d’acomodar als criteris d’encaix, a través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i
amb el paisatge general.

GEOMETRIA PLANTA:

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Al carrer d’en Narcís Monturiol es veu un mur continu de llosa de pedra de Cadaqués amb les
funcions de contenció del terraplè, mentre en el front oposat el solar es troba a un nivell inferior a
la rasant del carrer.
Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La tanca i el solar mantenen unes bones característiques d’integració amb el paisatge del conjunt històric
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Equipament sociocultural (Sc)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc del mur de pedra sens perjudici del seu aprofitament
com a part del mur estructural de tancament de la nova construcció

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

372

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. Narcís Monturiol, 15 /C. Portal d’Amunt, 18
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Museu de Cadaqués
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

1
1. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol, costat NO
2. Façana de cantonada, costat SO
3. Façana al carrer de Quima Jaume, costat SE

3

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

372

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma aproximadament quadrada ocupada per un antic habitatge
tradicional adaptat a les necessitats de la destinació actual de museu. Moltes
obertures van ser modificades, però la volumetria i la composició general de les
façanes encara es conserva. L’edifici té 3 accessos, u en cada front.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximad. quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer d’en Narcís Monturiol, de p.b. i 2 nivells amb obertures de dimensions
varies, la majoria modificades respecte a la forma originaria de la que a vegades queda el marc
en la paret de pedra vista. Això passa per exemple en les obertures en p.b.: en el mur es veu
clarament el marc del gran portal amb arc rebaixat de pedra on ara hi ha una finestra. També l’ús
de maons en els emmarcaments d’algunes finestres, com aquelles de la 2na planta d’aquest
front, evidencien l’obertura de nous forats o la modifica de les seves dimensions. Altres obertures
en canvi resulten malament tancades amb maons arrebossats o vists. Tot això també passa en el
front de cantonada, on és veu la reducció d’altura de la façana per augment de la quota del
terreny, fortament inclinat en aquest costat. De conseqüència, la façana SE és de planta única,
amb una porta central i dues finestres molt estretes col·locades simètricament als seus costats.
Acabats.
L’única façana arrebossada i pintada és la del front SE. Les altres dues resulten parcialment
pintades en blanc en la p.b. directament damunt de la pedra, mentre la resta ensenya l’aparell de
pedra del mur estructural.

regular

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles alguns brancals i arcs de pedra i de maons.

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o en verd.

regular

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb carener perpendicular a la façana de cantonada.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants en fibrociment.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es destaca la llosana de pedra local del balcó al 2n nivell del front NO, reforçada per dues mènsules també de
pedra no tallada.
Al tractar-se d’un equipament cultural, aquest edifici ha d’adequar-se obligatòriament a les carecterístiques
tipològiques com un valor afegit a la seva pròpia activitat. És per aquest motiu que s’estableix un nivell de
protecció del tipus que obligarà a fer una adequació integral que reculli els elements tipològics propis de l’habitate
tradicional del segle XIX.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Equipament sociocultural (Sc)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes per restituir la composició
originaria
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

●

Es prohibeix altra acabat que pedra de Cadaqués encalcinada en blanc
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

407

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Afectació arqueològica Antic Hospital. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Placeta de la Creu, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

2

3

1. façana a la placeta
de la Creu
2. façana lateral
3. detall finestra
4. detall tanca
5. cobertes
4

5

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

407

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció que manté les traces de l’estructura original de les edificacions que es
construïren dins el primitiu recinte emmurallat.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, dues vessants (diversos plans)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la placeta de la Creu està formada per una planta baixa aixecada respecte al nivell
del carrer i una planta pis. S’hi accedeix mitjançant una escala en pissarra que condueix a la porta
d’ entrada. La façana no té balcons i presenta finestres alineades entre elles i de petites
dimensions. En la façana predominen els volums plens. La façana lateral es de pedra de
Cadaqués, vista en la seva totalitat, té obertures no alineades i de diverses mides; també en
aquesta predominen els volums plens. La façana al carrer es Crostonet, poc visible a causa del
mur de tancament del solar, és pràcticament cega exceptuant una obertura de forma circular.

Bo

Acabats.
Pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes de pedra de Cadaqués, a sardinell formant arc

Bo

FUSTERIES: de fusta color blanc

Bo

COBERTA: Inclinada de teula àrab

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant pintats en verd

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cal adequar la mitgera exterior, realitzada en pedra de Cadaqués, prop de la plaça de la Creu que presenta
diverses obertures poc composades. Aspecte agreujat per la fixació de línies elèctriques a diferents nivells.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’encalcinat de la pedra de Cadaqués
(color existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la façana mitgera a la placeta de la Creu

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

408

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Placeta de la Creu, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica Antic Hospital. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3
1

1.
2.
3.
4.

Façana a la placeta de la Creu
Façana al carrer des Crostonet
Detall desguàs coberta
Detall finestres

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

408

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció assentada dins l’espai del primitiu recinte emmurallat.
És remarcable el ràfec de la coberta i la integració de la tortugada, formant la canal a
l’extrem.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la placeta de la Creu està formada per una planta baixa i dos nivells sobre rasant.
Les obertures no segueixen una precisa línia distributiva i l'alineació resulta aproximada. No
presenta balcons amb lloses en voladiu i les obertures tenen tres mides diferents; com a
coronament de la façana hi ha un interessant ràfec –d’estil tradicional amb tres filades de maó,
una d’elles disposada a 45º- sobre la que es recolza la tortugada.
La façana al carrer es Crostonet no és del tot visible ja que l’edificació està envoltada pel mur de
tancament del solar; sembla de totes maneres que manté les característiques de l’altre façana.

Bo

Bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Bo

FUSTERIES: de fusta. Portes, finestres i persianes de llibret pintades en color verd. Una finestra
pintada en blanc

Bo

COBERTA: Inclinada de teules àrabs amb ràfec de tres filades

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de fibrociment
pintat en blanc

també

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 2 Protecció del Tipus. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

409

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal d’Amunt, 5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica Antic Hospital. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge pop. modif.
AUTOR

S. XVIII-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

3

1.
2.
3.
4.
5.

Façana a la placeta de la Creu
Detall del mur de vidre
Façana al carrer des Portal d’Amunt
Foto façana posterior
Detalls obertures

5

4

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

409

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Singular intervenció de recuperació d’un habitatge popular, dins el recinte emmurallat,
mantenint el criteri d’utilització del mateix material de base –pedra de Cadaqués- i
facilitant la integració amb la mitgera consecutiva, també realitzada en llosa de pedra
de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües asimètrica

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa presenta al carrer del Portal d’Amunt una façana molt articulada, a base de plens i buits.
Es mantenen les característiques de l’arquitectura tradicional: emmarcament d’algunes obertures
a base de carreus de pedra (brancals) i llindes de fusta); fusteries originals de portes d’accés, de
fusta; murs de tancament a base de llosa de Cadaqués vista que també s’utilitza per materialitzar
la tanca. La solució de la façana vidriada ha quedat encaixada i assumida dins l’estructura
general de l’edificació i l’entorn.

Bo

Bo

Acabats.
Llosa de Cadaqués vista, disposada a través
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes de fusta, brancals de carreus de pedra

Bo

FUSTERIES: finestres i portes de fusta pintades en blanc; mur de tancament inclinat d’alumini

Bo

COBERTA: inclinada 2 aigües en teula àrab de diferent dimensió

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: canaló i baixant ceràmics pintat en verd.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Protecció del jardí privat interior i de la tanca perimetral de pedra de Cadaqués
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent. Materials originals dels
elements
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

410

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal d’Amunt, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica Antic Hospital. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Antic Hospital modif.
AUTOR

S. XIII-XVIII
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1
1. Detall porta d’entrada amb l’arc adovellat que fou
l’accés a l’Hospital antic de Cadaqués
2. Façana al carrer des Portal d’Amunt

2

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

410

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L'edifici que fou l’antic Hospital és reformat però segurament la portalada és original.
L'arc és de mig punt, amb dovelles grans, llargues i estretes. A la clau hi ha esculpit en
relleu, poc destacat, l'escut dels primers comtes d'Empúries (tres franges horitzontals
en or). Al segle XIV, l'any 1339, el rector Guillem Bruguera deixa diners per comprar
l'hospital. Entre els anys 1672-1678 l'hospital és venut, i l'any 1700 es construeix el
nou hospital. Manteniment dels aspectes formals i de composició general que
permeten aproximar-nos a la tipologia característica dins el primitiu recinte emmurallat,
al llarg dels segles XV i XVII, com són el decreixement del vol dels balcons en alçada i
la dispersió d’obertures fora de l’eix central dominat per l’accés.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer del Portal d’Amunt està formada per una planta baixa en la que es mostra la
porta d’entrada i dues finestres de petites dimensions, i tres nivells més; no s’aprecia cap eix de
simetria dominant i els plens predominen sobre els buits.
Les úniques obertures alineades són les que coincideixen verticalment amb la porta d’entrada; la
resta, totes diferents per mida i tipologia, no s’alineen entre elles ni respecten cap eix.

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i arc de la porta d’entrada en pedra, llinda de la
mateixa porta en fusta. Escopidors en pedra de Cadaqués.

Regular

FUSTERIES: de fusta color natural i blanc

Regular

COBERTA: Inclinada i terrassa

Regular

DESGUÀS COBERTA: no visible
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Cal destacar la magnífica portalada original de l’antic hospital que conserva perfectament els brancals –a base de
carreus de pedra-, l’arc adovellat, format també per carreus de pedra i la llinda de fusta. Malauradament, s’ha
perdut la porta de fusta original. La construcció és inventariada com a jaciment arqueològic 8305 (DG Patrimoni)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 1. Protecció integral i protecció arqueològica

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, llevat de l’adequació als
criteris del PGOU i el PE, com és la supressió de la terrassa

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

411- 412

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de la Iglesi, s/n / C. Guillem Bruguera, 20
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Església

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

AUTOR

Segles XVI-XVII
ÙS ORIGINAL

Església
ÙS ACTUAL

Església
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ: Església de Santa Maria (s.XVI-XVII)

1

2

3
1. L’església vista des de
Portdoguer
2. L’església vista des del carrer
de Santa Bàrbara
3. Panorama destre la Riba des
Poal
4. Detall portal d’entrada
5. Façana lateral

4

5

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

411- 412

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’església es troba en el punt més alt del nucli antic, és un edifici del tard gòtic iniciat a
mitjans del segle XVI i acabat en el segle següent. Constitueix l'element més
emblemàtic del municipi. El primer temple construït, documentat des del segle XIII, va
resultar molt malmès el 1444 durant el saqueig que va patir la vila per part de pirates
sarraïns. L'edifici que s'ha conservat és obra del segle XVI, en estil gòtic tardà, tot i
que la part de la nau més propera a l'entrada és del segle XVII i la capella fonda, al
mur esquerra, és del segle XVIII-XIX. Consta de una nau única amb capelles laterals,
absis poligonal de set cares i un campanar de torre de base quadrada amb el cos
superior octogonal.
N. PLANTES (observades)
Edificació amb planta única establerta en
diferents nivells d’acord amb cadascun dels
cossos que la formen. Sota la sagristia: 3 nivells
N. PLANTES (cadastrals ) 1-3

TIPUS COBERTA:
Inclinada segons cada volum

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Els diferents volums que singularitzen la forma de l’església mantenen una coherència formal en
el seu tractament i en la disposició i forma de les obertures que s’hi disposen.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo
Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: cornises i arcs en pedra

Bo

FUSTERIES: tota de fusta, pintada en colors marró i/o envernissada

Bo

COBERTA: inclinada, diferents plans en funció dels volum que composen el temple

Bo

DESGUÀS COBERTA: gàrgoles de pedra

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
És remarcable el seu interior amb el sumptuós retaule barroc (1725-1738). En aquest edifici seran d’aplicació les
prescripcions particulars per al Nivell 1 (protecció integral) de la normativa del PEU. Ha de mantenir-se en la seva
total integritat, amb especial respecte per a les seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques, i
dels elements o parts que els composen. No podrà alterar-se l’aspecte exterior. L’única possibilitat d’intervenció
és la restauració entesa com aquella intervenció física que pretén, mitjançant la reparació de part o elements
malmesos de l’obra, restituir l’edificació al seu estat originari.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Equipament religiós (R)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de la composició general del temple, inclòs el campanar

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades en blanc
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Quatre imatges exteriors dels habitatges que integren el conjunt monumental de l’església de
Santa Maria, en la seva part inferior. La unitat formada per dos habitatges i un local d’activitats (“La
Mar i de Cadaqués”). Fan front als carrers d’Eliseu Meifren, per on s’accedeix al local, i al carrer
d’en Guillem Bruguera, on a través d’unes escales exteriors que condueixen a un pati –jardí (FID
413), tenen l’accés els dos habitatges. Per les especials característiques d’aquestes construccions
–molt malmeses i degradades-, així com per la posició que ocupen en el paisatge de Cadaqués i
en la seva trama urbana, davant de l’Hospital i sota l’Església; qualsevol intervenció haurà
d’adequar-se als criteris específics que determina el Pla Especial i tractar-se amb la sensibilitat
requerida.

FID

411- 412

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

.

FID

413

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, s/n
● SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Inici de la tanca del solar annex a l’església; a la façana al carrer de Guillem Bruguera

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

413

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Per la seva posició, molt propera a l’església de Santa Maria, s’estableix, abans de fer
qualsevol intervenció d’adequació, un examen arqueològic de les restes i els
fonaments de les edificacions antigues que ocuparen aquest solar, per tal de veure si
poden haver-hi elements referenciadors de la història local.

GEOMETRIA PLANTA:

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El Pla General determina aquesta parcel·la com a espai de protecció de l’església. El Pla Especial determina la
seva protecció com a jardí, amb el manteniment del xiprer, així com de la tanca realitzada en pedra de Cadaqués.
D’aquesta manera es protegeixen la tanca i l’espai de jardí interior.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc de la tanca realitzada en pedra de Cadaqués
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS
Els que regula el Pla General i el Pla Especial. Espai de protecció de l’església

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

414

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 24
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

Façana al carrer de Guillem Bruguera, 24

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

414

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El fet que apareguin dos habitages diferents en una única parcel·la cadastral (FID
414) ens obliga a definir dues fitxes, tot i que es tracta d’una construcció única.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Guillem Bruguera 24, presenta tres nivells; les obertures se situen
alineades i la relació entre buits i plens és equilibrada.
L’entrada en planta baixa a la porta d’accés que donaria a la caixa d’escala està lleugerament
aixecada respecte al nivell del carrer. Al costat trobem una finestra de grans dimensions, i, en
línia amb aquesta, dues finestres idèntiques.
L’extrema senzillesa de la façana permet identificar l’edificació com a habitatge tradicional
unifamiliar de la primera meitat del segle XX.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta, porta i persianes de corda, finestres pintades en verd i marró

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd, baixant interior.

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la buganvília en la façana
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●
●

S’autoritza la reducció en la mesura d’algunes finestres

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

.

FID

414.1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 22
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana al carrer Des Crostonet
2. Façana al carrer de Guillem Bruguera, 22

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

414.1

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El fet que apareguin dos habitages diferents en una única parcel·la cadastral (FID
414) ens obliga a definir dues fitxes, tot i que es tracta d’una construcció única.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Els alçats de segueixen el desnivell del carrer i presenten respectivament tres nivells en la façana
al carrer de Guillem Bruguera i un nivell al carrer des Crostonet.
Les obertures es distribueixen el voltant d’eixos de simetria tant verticals com horitzontals, cosa
que implica una equilibrada composició de plens i buits.
Cada façana mostra una entrada aixecada sobre un esglaó. En les plantes primera i segona al
carrer de Guillem Bruguera s’aprecien tres finestres – balconeres (2+1), sense llosana de balcó
però amb baranes metàl·liques de forja.
L’extrema senzillesa de la façana permet identificar l’edificació com a habitatge tradicional
unifamiliar de la primera meitat del segle XX.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: de fusta, porta, finestres, persianes de corda i persianes de llibret, pintades en verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant interior
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

415

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Guillem Bruguera, 26
SOLAR

Afectació arqueològica traçat muralla. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Vista façanes carrer de Guillem Bruguera i lateral
2. Façana al carrer des Crostonet

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

415

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes mostren obertures regulars i molt àmplies, no hi ha balcons i les úniques entrades se
situen al carrer de Guillem Bruguera.
La relació entre buits i plens és equilibrada i les obertures segueixen eixos de distribució verticals
i horitzontals.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta, portes, finestres i persianes pintades en verd

Regular
Regular

COBERTA: Inclinada, a una aigua de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix el xiprer, les buganvílies i altres plantes en jardinera, de llosa de pedra, integrada amb la construcció
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
●
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
S’autoritza la substitució dels baixants de fibrociment per metàl·lics
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza la substitució de la terrassa superior i completar el volum per poder
realitzar el segon faldó de coberta portada al carrer de Guillem Bruguera, complint
l’ARM de 9,00 m.

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Isidre, 9
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

3

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Façana al carrer de St. Isidre
Detall finestra
Detall porta d’entrada
Detall mur
Façana al carrer de la Torre
Desguàs coberta
5

4

FID

416

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

416

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + sotacobert /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici és situat entre el carrer de Sant Isidre i el carrer de la Torre. Presenta dues façanes en
les que predominen els plens sobre els buits; en planta baixa es mostren dues finestres en cada
alçat i l’entrada se situa en la façana del carrer de Sant Isidre.
En el primer nivell, en canvi, les parets són massisses i cegues. Totes les obertures estan
orientades cap al terrat interna.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol aplacat de llosa de pissarra
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres envernissades en color natural

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua, rematada per teula àrab (amb inclinació cap a l’interior)

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris del
PGOU i el PE (PB+2 i ARM. 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material que de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les façanes i de la coberta de cara afavorir un millor
encaix amb les tipologies edificatòries més autòctones
S’autoritza la supressió de les persianes enrotllables i la disposició de les
persianes de llibret, de corda o els porticons tradicionals.
S’autoritza encalcinar el sòcol revestit de pedra

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Torre, 10
SOLAR

●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

1

Façana al carrer de la Torre, 10
Detall finestra sota coberta
Detall desguàs coberta
Detall finestra
Detall entrada

FID

417

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

417

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
N. PLANTES (observades /cadastrals )

GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

Planta baixa + 2 nivells

/

4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es presenta amb una prevalença dels plens sobre els buits: en planta baixa una porta
d’entrada dona accés a la caixa d’escales que presenta una obertura de forma rectangular per
planta, finalitzant en el darrer nivell amb un ‘ull de bou’.
Al costat d’aquestes obertures, però no en línia horitzontal, es situen les obertures dels
habitatges, una per planta i alineades verticalment les unes amb les altres.

Bo

Bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; porta, finestres i persianes de llibret pintades en verd

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal d’Amunt, 14
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

3

1

2
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer de la Torre
Façana al carrer de la Torre
Façana al carrer des Portal d’Amunt
Façana al carrer des Portal d’Amunt
4

FID

418

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

418

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció que manté els valors de la senzillesa i la planeitat de les façanes,
especialment en la del carrer del Portal d’Amunt. És remarcable també la composició i
el ritme de les obertures, si exceptuem el gran finestral i el balcó del cos lateral.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes amb obertures molt àmplies alineades entre elles. La façana al carrer de la Torre mostra
una prevalença dels buits sobre els plens amb tres grans obertures: una finestra en planta baixa,
un balcó i un finestral en arc. L’alçat al carrer de la Torre continua plegant-se en angle recte, amb
un desenvolupament en dues plantes amb doble filera d’obertures en les que se situa centrat,
l’accès al cos d’escales de l’edifici.
La façana al Portal d’Amunt, amb tres plantes sobre rasant, presenta l’entrada a l’aparcament i
dues fileres d’ obertures, l’última de les quals formada per finestres amb arc.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color verd i blau

Bo

COBERTA: Inclinada de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli central (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes excepte les del cos lateral
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del tamany d’algunes obertures per remarcar el ritme
vertical de les mateixes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.

