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PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE
CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ
F. CATÀLEG
Fitxes de parcelles (FID)
Volum II. FID 419 fins a FID 772

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

SITUACIÓ

Carrer des Portal d’Amunt, 12
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. 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

4

2

1
1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer des Portal d’Amunt, 12
Detall quart nivell
Detall desguàs coberta
Detall baixant
Detall balcó

3
5

FID

419

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

FID

419

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 terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa s’aixeca amb tres nivells; en planta baixa trobem dues obertures: la porta d’entrada,
probablement modificada en la seva mida en un segon moment posterior a la construcció i una
finestra; alineats verticalment trobem: en la segona planta dues finestres estretes i allargades, en
la tercera un balcó, i en la quarta un altre balcó que ocupa horitzontalment tota la façana.

Regular

Regular

Acabats. Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: pissarra

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en colors verd, gris, blau

Regular

COBERTA: inclinada de teula àrab

Regular

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

Regular

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 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 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 de les obertures, especialment la del tercer pis.
S’autoritza la supressió de les dues llosanes de balcó existent i la formació d’una
façana plana al carrer del Portal d’Amunt

●

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, 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

2

3

1

1.
2.
3.
4.

Façana al c/ des Portal d’Amunt, 10
Finestra
Balcó
Mur. Façana al c/ St. Isidre
4

FID

420

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

FID

420

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Manté el jardí posterior amb mur de tancament en llosa de pedra de Cadaqués donant
al carrer de Sant Isidre

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Aproximativ. 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 al carrer del Portal d’Amunt es presenta força articulada i manté una proporció i ritme
de les obertures característics amb l’habitatge tradicional: mostra en planta baixa una porta
d’entrada, i alineats verticalment dos balcons. A la dreta d’aquests, en el primer i segon nivell,
apareixen dues finestres de mides diferents.

regular

regular

Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color blau i blanc

bo

COBERTA: dues aigües en teula àrab amb carener paral·lel a la façana

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i gàrgola ceràmiques

regular

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
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
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures a la façana
del carrer des Portal d’Amunt
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 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 la tanca del carrer de Sant Isidre, en els supòsits
previstos pel PGOU i el PE, per poder realitzar una nova construcció d’acord
amb el planejament vigent

●

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 Sant Isidre, s/n
SOLAR
CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional unif.
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

2

1

1
1. Façana al carrer de St. Isidre
2. Detall mur al carrer St. Isidre
3. Detall façana interior donant al jardí

3

FID

421

FID

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

421

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Façanes en llosa de pedra de Cadaqués vista, pràcticament en la seva totalitat,
només difereix la part de la remonta que es tractada amb un arrebossat i pintat en
blanc.

● 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:
L’única façana totalment visible és la que dona al carrer de Sant Isidre. A la seva base trobem
una porta d’entrada i una finestra, la primera presenta brancals i llinda vistos en llosa pissarra
com la resta de la façana, però disposada a sardinell; la segona té una estreta peça de pissarra
com a llinda; en la primera planta hi ha un balcó clarament posicionat en línia de l’eix vertical que
determina la porta d’entrada. Les llindes són constituïdes per unes peces estretes de pissarra.
Tanca l’alçat la terrassa coberta del segon nivell, pintada i arrebossada en blanc en la seva
totalitat.

Bo

Bo

Acabats.
Paredat de llosa de pedra vista, excepte l’últim nivell que està pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de pedra (en arc o formant dintell pla)

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color vermell

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics esmaltats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

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 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 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

●

S’autoritza la substitució de la terrassa coberta i la formació de la coberta tradicional
de dues aigües, entregant a façanes amb ràfec
S’autoritza l’adequació de la façana per establir una millor transició entre la part
treballada amb llosa de pedra vista i la remonta
S’autoritza un tractament d’adequació de la façana mitgera a jardí

●

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, 8
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

2

3
1

1. Façana al carrer des Portal d’Amunt, 8
2. Detall balcó
3. Detall desguàs coberta

FID

422

FID

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

422

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 façana té una planta baixa i dos nivells. Les obertures no responen a un precís ordre
compositiu, però són correctes en la seva tipologia. La distribució funcional també reflecteix la
composició com a casa menestral. Trobem dues entrades: una al magatzem/taller i una altra més
petita i pujada sobre tres esglaons, que condueix als nivells superiors.
En la primera planta un balcó amb llosa en voladiu i barana metàl·lica domina l’alçat; per damunt
d’aquest trobem, no alineades, dues finestres de petites dimensions.

Dolent

Dolent

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en colors marró i verd

Dolent

COBERTA: inclinades a 2 aigües, de teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal

Dolent
Dolent

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en 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 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 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 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

●

S’autoritza l’adequació de l’accés en planta baixa, així com la redefinició
de les dues obertures i fusteries d’aquest 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

423

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Isidre, 3
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

3

2

1
1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer de St. Isidre
Detall porta
Detall balcó
Coberta
Detall baixant ceràmic
4
5

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

FID

423

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 un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana està realitzada íntegrament en llosa de pedra a través, vista. A la planta baixa apareix
una porta d’entrada de grans dimensions i una finestra.
Seguint l’eix vertical que marcaria la porta, trobem un balcó al primer nivell i un altre al segon.
Tanca la façana la barana del terrat, tractada amb un acabat diferent: arrebossada i pintada de
blanc.

Bo

Acabats.
Llosa de pedra de Cadaqués vista

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llinda en arc formada per llosa de pedra a sardinell; dintells
de pedra vista

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color vermell

Bo

COBERTA: Inclinada, a un sol vessant i rematada per teula àrab; coberta plana (terrat)

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: canaló i baixant de ceràmica esmaltada verda
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
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 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
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 tradicional de dues
aigües, entregant a façanes amb ràfec
S’autoritza l’adequació de la façana per establir una millor transició entre la part
treballada amb llosa de pedra vista i la remonta del terrat

●

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 Sant Isidre, 1
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.
2.
3.
4.

Façana al c. St. Isidre
Detall planta baixa
Detall balcó
Cobertes
3
4

3

FID

424

FID

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

424

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana té en planta baixa tres obertures: la porta d’entrada i dues finestres de diverses mides;
en les plantes primera i segona presenta dos balcons.
El balcó del primer nivell mostra una llosa amb un voladiu superior i la barana metàl·lica amb
barrots corbs. La llosa del balcó del segon nivell té menys voladiu i està formada per una peça de
pissarra reforçada per dues mènsules.
Tanca l’alçat l’ ampit massís corresponent al terrat situat en el darrer nivell.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar de pissarra i davantals ceràmics

Regular

FUSTERIES: fusta color natural i pintat en blanc

Regular

COBERTA: 1 aigua inclinada de teula àrab i terrassa

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: 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 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 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 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

●

S’autoritza la substitució del terrat per la coberta tradicional a dues aigües entregant
a façana mitjançant el ràfec
S’autoritza l’adequació de la façana i un nou tractament pels balcons (mida, amplada
i disseny de les baranes) d’acord amb les característiques dels edificis de l’entorn

●

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

425

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal d’Amunt, 6
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

Façana al carrer des Portal d’Amunt abans i desprès de la intervenció de neteja i
sanejament de la mateixa

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
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana reflecteix la típica composició de la casa menestral del segle XIX: en planta baixa
trobem l’entrada al local/magatzem i una finestra important, en substitució de l’accés directe a
l’escala, amb reixa de forja. En el primer nivell alineat amb l’entrada més gran, hi ha un balcó. En
la segona planta dues finestres de forma quadrada, però de mida diferent, tanquen l’alçat.
Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar en ceràmica i pissarra

Regular

FUSTERIES: fusta pintada de marró i verd

Regular

COBERTA: 2 aigües de teula àrab

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de 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 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 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 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’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, 4
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

3

1
2
1.
2.
3.
4.
5.

4

Façana al c. des Portal d’Amunt
Façana al c. de S. Isidre
Detall finestra
Detall porta
Detall desguàs coberta i pestanya

5

FID
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FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer del Portal d’Amunt té tres nivells, a la planta baixa trobem la porta d’entrada
de la casa, seguint un eix vertical, apareixen en els nivells superiors dues finestres, una a cada
pis i de diferent dimensió. Tanca la façana una petita cornisa de llosa de pedra de Cadaqués
abans de la barana massissa que protegeix el terrat.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color blau i blanc

Bo

COBERTA: inclinada i asimètrica a 2 aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana del
carrer Portal d’Amunt més la part plana (terrat).

Regular

DESGUÀS COBERTA: canaló amagat interiorment i baixant en fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la jardinera de la cantonada i la buganvília que s’enfila per les dues façanes.
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, 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 la supressió del terrat i la formació dels dos faldons de coberta
amb els ràfecs d’entrega, de manera que la façana al carrer de Sant Isidre
(cantonada) aparegui amb el remat de les dues pendents de la coberta. Això
comporta també la supressió de la barana massissa

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

427

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Margarida, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Construcció de servei
AUTOR

S. XX (1960)
ÙS ORIGINAL

Estació transformadora (ET)
ÙS ACTUAL

Estació transformadora (ET)
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
● En contradicció amb l’entorn edificatori

Fotos de l’Estació Transformadora
des del carrer de Santa Margarida

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

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’edifici són totes cegues, excepte la façana que dona al carrer de Santa
Margarida que presenta un accés i una finestra alineada superiorment.

Dolent

Acabats.
Arrebossat de mortes, amb restes de pintura

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Dolent

FUSTERIES: metàl·lica de ferro galvanitzat i sense tractament
COBERTA: inclinada, 2 aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aquesta construcció representa un dels elements d’infrastructures a adequar, per la seva posició dins el paisatge
general de Cadaqués, especialment per la visió des de l’interior –venint de la carretera de Roses- i la proximitat
visual amb el coronament de l’església de Santa Maria.
El Pla Especial proposa mesures que també recull la normativa del Pla Especial, acordades amb la companyia
Fecsa – ENDESA, per la substitució d’aquesta única ET per dues de més petites i de igual o superior capacitat
integrades en el sòcol que formen les diferents feixes de pedra en sec (jardí públic) en aquesta zona de gir del
carrer de Santa Margarida.
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 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 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 d’acord amb les prescripcions del Pla Especial

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Serveis tècnics

●

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

FID

428

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Margarida, s/n
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Jardí públic
AUTOR

ÙS ORIGINAL

Solar
ÙS ACTUAL

Espai verd
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Espai verd

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

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Semicircunferència

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’actual espai verd és format a partir de diferents terrasses realitzades amb pedra de Cadaqués
sense amorterar. Aquest factor revesteix, entre d’altres el valor estratègic d’aquest jardí urbà.
Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment aquest espai verd, amb la formació dels seus marges que determinen els diferents
nivells o terrasses, els pins i les altres espècies existents, com a elements configuradors del paisatge urbà de
Cadaqués. És remarcable la seva posició estratègica a partir de la visual recollida des de l’interior, en
l’aproximació que es té venint de la carretera de Roses i just a sota de l’element referenciador que representa
l’església de Santa Maria i el seu campanar.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Zona verda pública

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Protecció integral de l’espai verd

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 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 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
REGULACIÓ DELS USOS
Jardí públic

El PGOU i el PE protegeixen íntegrament aquest espai verd públic

●

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Torre, 9
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

2

1

1. Façana al carrer de la Torre
2. Detall entrada carrer de la Torre
3. Façana posterior

3

FID
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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 carrer de la Torre, dotada només d’una obertura, presenta un únic nivell en el qual
apareix com a coronament l’ampit massís de la coberta. En la següent façana s’hi afegeix el
primer nivell. La façana es composa d’una planta baixa amb dues entrades de diferents
dimensions; una finestra i una petita obertura. Per damunt trobem un balcó que cobreix l’extensió
de la façana més dues finestres balconeres.
La façana posterior consta, en la primera planta, d’un balcó amb llosa en voladiu i dues obertures,
essent la resta de la façana cega.

Regular

Regular
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, persianes i porticons pintats en color verd
COBERTA: a 2 aigües de teula àrab i terrat
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant en fibrociment pintat en
blanc

Bo
Deficient
Regular

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 cossos afegits en planta
S’autoritza la modificació de la volumetria existent 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
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 terrat i la posterior formació de la coberta inclinada amb
ràfec entregant a façanes.
S’autoritza la supressió o com a mínim, la reducció de l’amplada i del vol de les dues
balconeres importants, així com la seva fragmentació en dues unitats cadascun.
S’autoritza l’adequació general de la façana i de les seves fusteries.

●

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, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Final 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

2

1
1. Façana al carrer de la
Torre
2. Façana posterior al carrer
de Santa Margarida
3. Cobertes
3

FID
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FID

430

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció representa un model molt clar i poc alterat de la casa menestral
de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Per aquest motiu representa un
element a preservar i a mantenir les seves característiques específiques però, això sí,
admetent l’adequació a les normatives actuals i al concepte d’habitabilitat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Els alçats de l’edifici són força lineals; en la relació entre els volums hi ha una clara prevalença
dels plens. La façana al carrer de la Torre presenta tres obertures no alineades que no segueixen
un precís esquema compositiu: una porta en planta baixa, un balcó amb llosa en voladiu per
damunt i una finestra de reduïdes dimensions en el segon nivell.
La façana posterior es presenta totalment massissa a excepció d’una petita finestra lateral.

Dolent

Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd

Dolent

COBERTA: inclinada a 2 aigües, amb carener paral·lel a les façanes
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de fibrociment pintat en
blanc

Regular
Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A valorar especialment la llosana de balcó, la senzilla barana de forja, el portal de fusta i l’assentament del mur de
la façana sobre la roca de Cadaqués
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
S’autoritza la modificació d’obertures en la façana al carrer de la Torre, sempre
que segueixen el ritme, les proporcions i els criteris compositius que determina
el PE i l’existent
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la
façana al carrer de la Torre
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 restauració de la façana preservant els seus elements destacats
S’autoritza refer l’entrega de la coberta a la façana NW d’acord amb els criteris
que determina el PE

●

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, 5
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional 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.
2.
3.
4.

Façana al carrer de la Torre
Detall finestra planta baixa
Detall balcó
Vista coberta

4

FID

431

FID

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

431

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Cal destacar els elements de forja: reixes en les obertures i barana de ferro amb
barrots corbats

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Cos central coberta a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Torre no presenta eixos compositius determinats i les obertures no estan
alineades entre elles. A la planta baixa trobem la porta d’entrada i una finestra, les dues amb
baranes metàl·liques. Hi ha només un balcó, que juntament amb una finestra, forma part de les
obertures del primer nivell; a la segona planta una ulterior finestra, i per damunt d’aquesta la
barana del terrat del darrer nivell.
Endarrerit respecte a la línia de façana, el tercer nivell, amb accés al terrat, presenta una única
gran porta-finestra.
La façana posterior, rehabilitada recentment, mostra, en planta baixa, una porta de garatge i, en
el primer nivell, una finestra de dimensions força considerables.
Completa la façana un balcó amb llosa en voladiu realitzada amb revoltons vistos, per damunt del
qual apareix la barana del terrat.
Acabats:
Arrebossat i pintat en blanc. Falta acabar de pintar la façana al carrer de la Torre

Quasi regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: davantals ceràmics i llindar de pissarra

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes fusta pintades en verd (una en vermell) i una
altra finestra, envernissada en color natural

Regular

COBERTA: cos central a 2 aigües de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal + terrat

Bo
Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de 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 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 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 cos de remonta de la última
planta i la posterior supressió del terrat per adequar una nova coberta inclinada, amb
ràfec 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Torre, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

S. XX (anys 1920)
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 Torre
2. Façana posterior

FID

432

FID

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

432

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquest edifici representa un exemple del que anomenem el primer racionalisme,
desenvolupat al llarg de dues dècades: 1920-30. La senzillesa en el tractament de la
façana i la voluntat de planeïtat es posen de manifest en aquest immoble.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes presenten una composició molt simple on les obertures se situen alineades entre
elles. En la relació dels volums hi ha un lleuger predomini dels plens sobre els buits, marcat per la
regularitat de les obertures.
A la planta baixa de la façana al carrer de la Torre apareix la porta d’entrada i una finestra de
petites dimensions; per damunt se situen alineades dues obertures i la barana del terrat del darrer
nivell.
Arran de terra, a la façana posterior, trobem dues finestres, (la posició ve donada per la diferència
de cota entre els dos carrers). Les obertures de les plantes superiors se situen alineades en la
part dreta de la façana; només en el darrer nivell hi ha una gran finestra, de tipologia diferent
respecte a les altres, cosa que confirma que aquest nivell s’ha aixecat més recenment con ho
confirma la imatge de la zona de cobertes obtinguda des del campanar de l’església de Santa
Maria.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color ocre

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments de les obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en blau clar

Regular

COBERTA: inclinada 1 aigua de teula àrab

Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès tipològic i compositiu de la façana que li atorgaria el Nivell de Protecció 3; és necessària 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 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 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 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 composició i eixos rítmics

●

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 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 del cos afegit (4t nivell) i la substitució del terrat per permetre la
realització de la coberta a dues aigües, tot i que es pugui mantenir la barana massissa de
remat i no realitzar 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)

433
IDENTIFICACIÓ GENERAL

EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Torre, 1
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

1. Façana
2. Façana al carrer de la Torre
3. Cobertes

2

FID

433

FID

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

433

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 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Torre té un predomini de plens sobre els buits i es presenta molt lineal;
les obertures no se situen alineades entre elles. A la planta baixa trobem la porta d’entrada amb
una petita finestra lateral i en la planta primera, dues obertures de diferent mida; Tanca l’alçat el
tercer nivell amb una finestra. Per damunt hi ha la barana corresponent al terrat; en aquesta
façana prevalen els volums plens sobre els buits.
L’alçat posterior, que dona a un altre solar, es presenta totalment massís a excepció de tres
petites finestres, situades cada una en una planta i no alineades entre elles.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color ocre

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons envarnissat en color natural

Regular

COBERTA: Inclinada 1 aigua de teula àrab i terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada interior i baixant de teula àrab

Regular

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 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
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 substitució del terrat i la formació de la coberta tradicional a dues
aigües amb faldons entregant a les façanes a partir del 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. Portal d’Amunt, 16 / Placeta de la Creu, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
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

2

1

1. Façana a Portal d’Amunt / placeta de la Creu
2. Façana lateral al carrer de Santa Margariga
3. Façana al carrer de la Torre
3

FID

434

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

FID

434

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells
/
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes es composen d’ obertures regulars, situades en línia entre elles, aproximadament de
la mateixa mida. La façana al carrer de la Torre es composa de quatre plantes sobre rasant, totes
amb finestres pautades per intervals regulars.
L’alçat a la placeta de la Creu presenta, en planta baixa, una porta d’entrada amb una gran
finestra ‘anglesa’ situada al costat, i en els nivells superiors, una finestra i un balcó per planta.
A la placeta de la Creu, sortint lateralment pel jardí, trobem la tercera façana amb entrada i
finestres molt àmplies i amb composició similar a la façana adjacent.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: davantals de pissarra, decoració de la porta

Bo

FUSTERIES: fusta pintada en blau

Bo

COBERTA: inclinada a una aigua de teula àrab 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

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, excepte per adequar-se a
la normativa del PGOU i el PE (PB+2 i ARM. 9.00 m) que vol dir la supressió
dels nivells 4t i 5è.
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 la supressió del 4t i 5è nivells (volums disconformes) i el terrat per
poder formar la coberta inclinada a dues vessants entregant amb ràfecs
S’autoritza l’eliminació de la tribuna lateral al carrer de Santa Margarida

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 Margarida, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Central telefònica
AUTOR

S. XX (1966)
ÙS ORIGINAL

Edifici de serveis
ÙS ACTUAL

Edifici de serveis
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 Sant Isidre
2. Façana al carrer de Sant Isidre
3. Antenes parabòliques

3

FID

435

FID

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

435

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de serveis per les comunicacions telefòniques i de cable. La construcció, tot i
que utilitza elements autòctons com la llosa de pedra de Cadaqués, està concebuda
preferentment per a la dotació del servei requerit. El seu volum és força remarcable i la
voluntat que es pretén des del Pla Especial és la de millorar i adequar aquesta
instal·lació amb l’entorn del teixit edificat i tenint present la posició dins el paisatge de
la població, sobretot en la visió d’aproximació des de la carretera de Roses
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
1

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Sistema mixte: tancament realitzat a base de lloses de pedra de Cadaqués disposada a través i
mur de fàbrica de maó revestit de plaqueta ceràmica blanca

regular

regular

Acabats.
Ceràmica i llosa de pedra
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: d’alumini lacat en color verd

regular

COBERTA: plana

regular

DESGUÀS COBERTA: no visible
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 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)
Instal·lació de serveis

●
●

●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de Santa Margarida, s/n
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Jardí equipament
cultural
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Jardí
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

436

FID

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

436

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la coincideix amb l’espai que ocupa el jardí de l’equipament cultural i està
sotmesa al planejament vigent que el protegeix en la seva totalitat.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Protecció del jardí i de la tanca que el delimita
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Zona verda pública

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Protecció integral de l’espai verd

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

Es prohibeix l’eliminació del jardí actual i de la seva tanca
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix altra acabat del tancament que l’existent

●

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

●

El PGOU i el PE protegeixen íntegrament aquest espai verd públic

●

COBERTES
ENDERROCS

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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sta Margarida, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Equipament cultural
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Centre d’Art Perrot-Moore – Espai S. Dalí
Pendent d’adequació als usos del PGOU vigent

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

4
2

3

4

8
1. Façana parcel·la
438
2. Façana a la escala
de c. Curro
3. Façana al carrer
Portal de la Font
4. Façana al carrer
Portal de la Font
5. Rajoles de ceràmica
pintades
6. Espai verd parcel·la
436
7. Façana al carrer de
Santa Margarida
8. Rajoles ceràmiques
pintades
7

5

6

FID

437- 438

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

FID

437-438

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Es tracta d’una construcció feta a mida per acollir un espai d’art. Tot i no presentar
aspectes remarcables en el seu conjunt, si que hi ha una voluntat compositiva
d’establir un llenguatge d’influència noucentista, manifestat en la forma i disposició de
les obertures.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
1+2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal al carrer de Santa Margarida (foto 7) té a la planta baixa un portal destacat
que esdevé l’entrada a l’Espai d’art. Aquesta porta es decorada amb columnes d’ordre jònic en
pedra i una llinda que destaca l’emmarcament. Tota la planta baixa presenta un sòcol important
realitzat en lloses de pedra de Cadaqués.
El primer pis té un ritme simètric, a base de finestra, mural de rajola pintada, finestra, així repetit
per dues vegades. El 2n pis té una filera de finestres. Totes les finestres són de la mateixa
dimensió i estan rematades en arc. La façana al carrer del Portal de la Font està composada a
partir d’una filera de dues obertures al primer nivell i una gran signatura de Salvador Dalí. L’altra
façana segueix la corba de l’escala; té dues entrades de servei a la planta baixa. Al segon nivell
apareixen dues finestres . Hi ha un 3r pis destinat com habitatge, tal com ho indica la seva
propietària.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc amb sòcol i insercions de llosa de pedra de Cadaqués

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: frontó, brancals i llindes aparents de pedra

Bo

FUSTERIES: finestres de fusta pintades en blanc i portes de fusta pintades en verd i ocre

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües

Bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics sense pintar o pintats de groc, baixant de fibrociment
pintat de groc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les plantes associades a l’immoble
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 cossos afegits
●
S’autoritza la modificació de la volumetria existent sempre que s’adeqüi a la normativa
●
del PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00 m)
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
FAÇANES

COBERTES

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 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal de la Font, 1
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge
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. Façana al Portal
de la Font
2. Façana al Portal
de la Font
3. Façana al carrer
de Santa
Margarida
4. Detall façana al
carrer de Santa
Margarida
5. Detall entrada al
local – carrer des
Portal de la Font
4

5

FID

439

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

FID

439

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composició de polígons

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’edificació són en general regulars, formades per obertures alineades entre elles.
Donant al Portal de la Font trobem una alternança equilibrada de plens i buits, les obertures són
totes finestres, a excepció de les dues entrades en planta baixa.
La façana al carrer de Santa Margarida es presenta més desordenada, amb finestres en planta
baixa culminant amb arc, i amb una part alta més endarrerida respecte el pla de la façana.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de llosa de pedra de Cadaqués
EMMARCAMENTS OBERTURES: destaca una llinda de pedra al portal del c. Portal de la Font
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en blau, blanc o envernissats

Regular
Dolent

COBERTA: inclinada amb vessants rematades de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i natural, baixant ceràmic pintat en
blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el xiprer situat al carrer del Portal de la Font
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

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 del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana al carrer de Santa
Margarida
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la
façana al carrer de Santa Margarida
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, excepte que en
les 4 obertures – finestres, en arc, situades a la façana principal on
s’autoritza, excepcionalment, la utilització de les fusteries de ferro
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 a la
façana del carrer de Santa Margarida
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.

●

●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

C. des Portal de la Font, 3 / C. Bellaire, 16
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. Tradicional mod.
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

2

1

1. Façana al carrer des Portal de la Font
2. Façana al carrer Bellaire
3. Detall escala d’accés

3

FID

440

FID

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

440

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic.de rectangles

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer del Portal de la Font, es senzilla i amb un predomini del ple sobre el buit, les
obertures no es troben alineades i son de diferents dimensions.
A la planta baixa hi ha una porta d’entrada sobre el nivell del carrer, amb una escala de pedra
rematada per pissarra. Trobem també una petita finestra al primer nivell i una altra al segon nivell.
La façana al carrer de Bellaire, es composa de dues parts. La primera construcció té 4 nivells
sobre el pla de carrer, amb una finestra per nivell. La segona construcció té també 4 nivells però
el perfil de la coberta es més alt. A l’interior de l’edifici, aprofitant el desnivell del terreny s’hi
troben fins a 5 nivells, tal i com ho especifica la propietat i el cadastre.
L’únic balcó, amb una petita mènsula, es troba al primer nivell d’aquesta darrera façana
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: escala i davanters de pedra de Cadaqués i pissarra

Regular

FUSTERIES: fusta, colors blau i blanc

Regular

COBERTA:
DESGUÀS COBERTA: canaló ceràmic pintat en verd i baixant de fibrociment pintat en blau

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

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, 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
S’autoritza la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures en les
remontes posteriors que alterin el ritme vertical 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 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 en
fibrociment
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides (volums disconformes) que
superen els nivells autoritzats pel PGOU vigent

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 Bellaire, 14
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
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 Bellaire
2. Detall finestra
3. Detall desguàs coberta

3

FID

441

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

FID

441

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular allargada

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa trobem una gran obertura emmarcada corresponent a la porta cotxera amb arc
rebaixat; la façana presenta a continuació un balcó en el primer nivell, també emmarcat amb
maons. Tanquen l’alçat les obertures de la segona planta: dues finestres terminants amb arc de
les mateixes característiques que les obertures precedents.

Bo

Acabats.
Murs de pissarra vista

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: de maó i pissarra

Bo

FUSTERIES: persiana en fusta color natural

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrassa

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant pintat en vermell

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la magnífica portalada original d’accés, realitzada en fusta i formada a partir de dos
fulls
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
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

●
●

S’autoritza encalcinar la façana de pedra de Cadaqués

●

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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
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 Bellaire
2. Façana al carrer de Santa Margarida

2

FID

442

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

FID

442

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Arc rebaixat de maó

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Bellaire està formada per una planta baixa en la que hi ha dues portes
d’entrada i una finestra lateral; el primer pis presenta una única obertura: un balcó alineat
verticalment amb les portes d’ entrada, amb llosa en voladiu i mènsules decorades amb motllures.
La façana al carrer de Sta. Margarida mostra una porta d’entrada de grans dimensions,
emmarcada per un arc rebaixat format per maons. En línia amb la porta d’entrada, en el primer i
segon nivell trobem dos balcons sense voladiu, amb una finestra al costat.

Regular

Dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Arc rebaixat de maó, davantals ceràmics, mènsules
decorades amb motllures i relleus.

Regular

FUSTERIES: fusta color blau amb algunes persianes de corda pintades en verd

Regular

COBERTA: inclinada

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment pintat de
blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es preserven especialment els bancs de pedra exteriors
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 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
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 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 10
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

1

2

3
1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer Bellaire
Façana al carrer de Sta. Margarida
Detall desguàs coberta
Detall balcó
Detall finestra

5

4

FID

443

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

FID

443

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

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:
La façana al carrer de Bellaire està formada per una planta baixa des de la qual es realitza l’accés
a la casa, i dues plantes sobre rasant, cadascuna amb un balcó; les obertures es situen alineades
entre elles; tanca la façana una cornisa de maons (ràfec de tres capes).
La façana al carrer de Santa Margarida presenta planta baixa més tres nivells. Consta d’una
entrada així com de tres files de finestres, una per planta, no alineades i de diferents mides.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: pissarra

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en colors diferents

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada de teula àrab 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 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 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
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 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
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 Sta. Margarida
2. Façana lateral
3. Façana al carrer Bellaire

3

FID

444

FID
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444

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció respon a la tipologia de les antigues cases de pescadors.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa, en cantonada, té tres façanes: una al carrer de Sta. Margarida, una al carrer de Bellaire i
una tercera que dona al carrer que connecta els anteriors.
La primera no presenta característiques especials, de fet té només una entrada en planta baixa ja
que la resta de les obertures de la paret, pràcticament cega, han estat tapades.
La façana lateral està dividida en dues parts: una part massissa amb les obertures tapades i una
altra part amb un acabat diferent, amb tres obertures de diversa amplada, dues en planta primera
i una sota coberta. La façana al carrer de Bellaire mostra en planta baixa una entrada i en el
primer nivell dos balcons de la mateixa mida situats simètricament.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol revestit de pedra de Cadaqués

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en colors blau i verd

Regular

COBERTA: inclinada 1 aigua, de teula àrab

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat de blanc

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza a l’Ajuntament de Cadaqués de procedir a l’estudi duna nova ubicació dels contenidors d’escombreries
per tal de no malmetre l’accés a l’habitatge des del carrer de Santa Margarida. Altrament es demana incloure en n
únic suport les senyalitzacions urbanes per tal d’harmonitzar i racionalitzar els criteris de contaminació visual
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
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 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

●

S’autoritza l’adequació de les façanes per la situació estratègica d’aquesta
construcció (cantonada Bellaire i Santa Margarida). La nova proposta contemplarà
els valors de la tipologia existent i l’encaix amb l’entorn edificat
El sòcol de pedra de Cadaqués situat a les façanes del carrer Bellaire i sa Bretxa
s’haurà 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Portal de la Font, 2
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

2

1. Façana principal, al carrer des Portal de la Font (n. cívic 2)
2. Façana lateral
3.Detall accés principal
3

FID
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FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

445

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
És un dels pocs casos d’habitatge tradicional entre mitgeres amb una tipologia sota la
influència noucentista. La casa presenta unes obertures amb arc, llevat de la
corresponent al nivell de remont, que la distingeixen de la resta de les edificacions que
composen el front i li confereix un valor afegit de singularitat.
N. PLANTES (observades / cadastrals)
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes són molt senzilles i en general estan ben conservades; les obertures més grans, així
com l’entrada i els balcons són formades amb finestres amb arc i es troben situades a partir d’un
eix. El tercer nivell, en canvi, trenca aquesta disposició amb una obertura no alineada i
tipològicament molt diferent. Apareixen unes petites finestres laterals sempre rematades amb un
arc.

bo

bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en vermell Cadaqués

bo

COBERTA: 2 aigües de teula àrab i terrat

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica

bo

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 i el nou tractament de la coberta i del remat, d’acord amb el 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

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 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 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
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 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 tercer pis (volum disconforme) i la posterior formació
dels faldons de coberta, a dues aigües i entregant a les façanes a partir del
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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curro, s/n
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

1

1. Façana
2. Detall balcons 3r nivell
3. Façana posterior
3

FID

446

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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446

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

• CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa es presenta amb acabats en general molt senzills: les obertures no se situen alineades
entre elles i presenten mides diferents; en el tercer nivell hi ha un balcó amb una llosa en voladiu
decorada amb un aplacat de pissarra.
La façana lateral mostra dues petites finestres estretes i allargades alineades entre elles.

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en color blau, les finestres laterals són blanques; també apareixen
elements de fusteria metàl·lica i de pavès

regular

COBERTA: plana amb terrassa, badalot amb teula àrab

regular

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

regular

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 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
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 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 substitució del terrat per formació de coberta a dos
vessants; l’eliminació del balcó corregut i una nova composició de
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

447

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curro, 4
SOLAR

• CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab.Tradicional 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

3-4

1

1. Façana al c. de la Font
2. Façana al c. Curro n º 4
3. Llinda
4. Detall en pissarra
5. Detall porta a la c. de la Font

2

5

FID

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

447

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció molt transformada, sobretot en la façana del carrer de la Font on es pot
veure la remonta que determina un quart nivell més endarrerit i la formació d’un terrat
davant.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 4 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
inclinada, dues aigües / plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal de la casa mostra 3 nivells sobre rasant; el quart, endarrerit respecte als
altres, presenta una terrassa al davant (plaça de la Font) i el cos edificat enrasat al carrer Curro.
La porta d’entrada està formada per una obertura sobre dos esglaons revestits en pissarra i una
llinda vista de pedra de Cadaqués.
Les obertures es mostren alineades entre elles i en les plantes primera i segona, se situen uns
balcons amb llosa en voladiu.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc, sòcol de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: important llinda de pedra en l’obertura d’accés

bo

FUSTERIES: porta d’entrada i persiana de fusta pintades en verd; finestres en fusta pintades en
blanc amb persianes de corda

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües, amb teula àrab, carener paral·lel a la façana principal.

regular

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

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Manteniment de la porta d’entrada, amb els porticons de llibret i sobretot, de la llinda de pedra de Cadaqués que
determina l’obertura.
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, 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
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
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 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 cos que conforma el quart
nivell per procedir posteriorment a la substitució del terrat i la formació de nova
coberta a dues vessants, rematada amb teula àrab, formant ràfec.
S’autoritza la supressió dels dos balcons correguts del 4t nivell

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. 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 Bellaire,18
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

• CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab.tradicional unif.
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: Casa Blanca

2
1

1. Façana principal, al carrer Bellaire
2. Façana al carrer des Portal de la Font
3. Detall finestra carrer des Portal de la Font
4. Detall porta carrer Bellaire
5. Detall tortugada ceràmica

3 -4 -5

FID

448

FID

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

448

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Les roques del substrat afloren a la base de la casa.

• CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 1 nivells
/
?

TIPUS COBERTA:
inclinada, a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes, en general bastant cuidades, presenten obertures no alineades entre elles; la planta
baixa es situa lleugerament aixecada respecte al nivell del carrer; en la base ‘floregen’ algunes
roques, sobre les quals la cada ha estat construïda.
En el primer nivell apareix un balcó amb llosa en voladiu formada per una peça monolítica en
pissarra.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Esglaons i llosa dels balcons de pissarra

Bo

FUSTERIES: persiana veneciana en fusta pintada en colors marrons

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua, paral·lela a la façana principal, teules àrab

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

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
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 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 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.

●

●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 20 / Carrer Curro, 2
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

3

4

1

2
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Bellaire
Façana al carrer Curro
baixant de fibrociment blanc
Façana al carrer del Curro

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció aixecada a principis del segle XX sota les reminiscències del noucentisme
i del racionalisme alhora. En el camp noucentista destacaria la porta d’entrada amb
arc i, en el terreny racionalista, la composició pròpia de la façana principal, a base d’un
únic eix vertical i la planeitat, únicament trencada per l’aparició d’un balcó al tercer
nivell.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
inclinada, a 1 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Bellaire està formada per tres obertures repartides en tres plantes:
l’entrada, emmarcada amb un arc, molt ample, es situa alineada amb les dues grans obertures
verticals, finestres-balconera dels nivells superiors, una de les quals mostra un balcó amb llosana
amb poc vol. La façana al carrer Curro mostra un predomini dels plens sobre els buits, amb unes
petites finestres no alineades entre elles.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; finestres i porticons de llibret, tot pintat en blau

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal i
terrassa que aprofita la diferència de nivell que presenta la parcel·la

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

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 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 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 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
la façana al carrer de Bellaire
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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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 la supressió de la terrassa i l’entrega del faldó en façana

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial.
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Call, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

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

2/3

1

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer des Call, 3
Façana al carrer Sirena
Detall finestra
Façana al carrer Sirena
Detall porta al carrer des Call

5

4
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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

/

3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c. des Call presenta en planta baixa una porta d’entrada amb un arc de mig punt. Les
finestres del primer i del segon nivell són bastant àmplies i se situen alineades entre elles. En el
carrer de la Sirena la façana es presenta amb un predomini dels plens sobre els buits on les
finestres se situen de forma irregular; d’ aquesta façana sobresurt una xemeneia.
L’alçat posterior de la casa és més regular: en planta baixa trobem una porta de vidre i una
finestra a l’esquerra; les plantes primera i segona mostren les mateixes finestres que la façana
principal i, al costat d’aquestes, unes finestres molt més petites.

regular

Deficient

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Pestanya i goteró de pissarra, porta d’entrada amb arc
FUSTERIES: fusta pintat en color blanc i blau i finestres formant quarterons. Persianes.

bo
Regular

COBERTA: 2 aigües amb teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal.

bo

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

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Les obertures en planta baixa presenten un arc de mig punt i un arc rebaixat
Es protegeixen especialment les estructures de jardineres i els arbustos que apareixen en les dues façanes
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 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
En futures intervencions s’hauran d’adequar totes les fusteries en 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 Call, 5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX (1910-15)
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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.
5.

Façana al carrer des Call
Balcó
Detall balcó
Arrebossat formant carreuat
Detall baixant sobreposat

5

4
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Tot i que tipològicament similar presenta característiques estilístiques del tot diferents
respecte a les construccions locals, mereix ser destacada per l’aportació d’un model
molt estès en altres municipis –l’habitatge benestant entre mitgeres- i que a Cadaqués
és més escàs. La façana és arrebossada formant carreuat; hi ha una voluntat de
treballar les cornises i sobretot les baranes de forja, d’acord amb la influència del
període modernista. Originàriament es construí per encàrrec d’una família d’indianos i
encara resta a la façana, concretament a la llinda del finestral amb sortida al balcó, el
nom del propietari: Llorenç Pous (PL)
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal al carrer d’es Call es presenta dividida en dues parts separades per una
cornisa. En planta baixa hi ha l’entrada (que és també entrada del local) i una finestra lateral. En
la planta superior, en línia amb l’entrada, trobem un balcó, amb llosa en voladiu i barana de forja.
L’obertura del balcó presenta una cornisa llisa en tot l’arquitrau, amb al centre dues inicials “pl”:
dues decoracions estilitzades que baixen pels brancals.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre, amb parts en blanc

dolent

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: presència de dues cornises en el centre i com a coronament
de la façana

dolent

FUSTERIES: finestra de fusta pintada en color blau i verd

dolent

COBERTA: a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal

dolent

DESGUÀS COBERTA: tortugada embeguda en la cornisa i baixant de fibrociment pintat en
blanc.

dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La cornisa de l’obertura del balcó mostra una inscripció: “PL” i està decorada amb una franja en relleu acabant
amb dues decoracions estilitzades.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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
Qualsevol ampliació respectarà la qualitat tipològica i compositiva d’aquesta façana
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes

FAÇANES

COBERTES

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
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 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 o eliminació de les cornises

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 Call, 7
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

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
● ENTRE MITGERES

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 principal al carrer d’es Call es fruit d’una transformació d’un antic habitatge tradicional
del segle XIX que es pot endevinar a través de l’estructura del balcó, com a peça clarament
original: llosana característica i barana de forja amb barrots de secció quadrada.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments. Sòcol aplacat de pedra de Cadaqués.

Bo

FUSTERIES: finestres i porticons de fusta en color vermell

Bo

COBERTA: a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada amb canal ceràmic vist

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 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 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 afegits
●
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

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
En futures intervencions s’hauran de mantenir fusteries 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 i142)
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 Call, 9
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. popular modif.
AUTOR

S. XIV-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 Iglesi
2. Façana al carrer des Call
3. Detall balcó

3
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
A la façana del carrer des Call encara es veu l’estructura de la primitiva construcció
medieval, realitzada en pedra de Cadaqués, que formà el carrer, dins el recinte
emmurallat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a tres vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de l’Església presenta tres nivells sobre rasant on les obertures se situen
seguint el mateix eix vertical: l’ entrada amb una finestra lateral en planta baixa i dos balcons amb
llosa en voladiu en els pisos superiors. La secció del mur de tancament de la façana es va fent
més estreta conforme es puja en alçada.
La façana al carrer des Call es presenta més articulada: segueix el pendent del carrer i mostra en
planta baixa tres accessos, un dels quals es diferencia dels altres perquè prové de la primitiva
construcció original, apareix sense arrebossar ni pintar i mostra un primitiu arc de descàrrega. En
les plantes superiors trobem finestres no sempre alineades entre elles.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb un sòcol de pissarra. Una part de la façana al c. des Call es
deixa vista sense arrebossar ni pintar. Cal mantenir aquest detall
EMMARCAMENTS OBERTURES:
Davantals en pedra; en una de les entrades s’aprecia un arc en el mur i una llinda vista.

bo

bo

dolent

FUSTERIES: persiana de corda i porta balconera en fusta pintada en color verd.

bo

COBERTA: Inclinada a tres vessants i rematada en teula àrab

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment vermell i blanc

dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Qualsevol intervenció haurà de tenir present el manteniment i la dignificació del tractament diferenciat entre la part
de la façana primitiva i la resta del conjunt. Donada les característiques de vinculació entre les parcel·les FID 453 i
454, on es troben els accessos, qualsevol intervenció haurà de tenir present la vinculació respectuosa amb
l’entorn. Tanmateix s’evitarà l’aplacat de llosa de pedra de Cadaqués als sòcols. Tot i l’interès compositiu que li
atorga el Nivell de Protecció 3; s’autoritza l’adequació volumètrica amb els criteris que marca 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

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 al PGOU i PEU

●
●
●

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 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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les 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 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 encalcinar la part de façana del carrer des Call que es troba amb pedra de
Cadaqués vista

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 Iglesi, 5
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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. Façana al carrer de la Iglesi 5
2. Detall porta
3. Detall tortugada i baixant ceràmic esmaltat en verd

FID

454

FID

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

454

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció d’una casa menestral evolucionada i de la segona meitat del segle XIX. El
model és interessant perquè suposa el creixement en alçada, mantenint la composició
formal, de les antigues tipologies de planta baixa més pis.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa la façana està formada per tres obertures: l’accés a la casa, una entrada
probablement d’ ús comercial i una finestra de petites dimensions.
Alineats amb la porta central se situen dos balcons dotats de llosa en voladiu, tant en la primera
com en la segona planta. Alineades verticalment amb la porta lateral trobem, en canvi, dues
finestres. La propietat apart de l’accés pel carrer de la Iglesi 5 (FID 454), també té accés pel
carrer des Call s/n (FID 453).

regular

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres envernissades o pintades en verd amb persiana de corda
pintada en verd

regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües, de teula àrab.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en verd

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Donada les característiques de vinculació entre les parcel·les FID 453 i 454, on es troben els accessos, qualsevol
intervenció haurà de tenir present el manteniment i la dignificació del tractament diferenciat entre la part de la
façana primitiva i la resta del conjunt. En aquest cas el tractament de la façana serà el que per defecte existeix en
tot el nucli antic de Cadaqués: arrebossat i pintat de blanc, tal i com s’expressa en les normes del PE. Tanmateix
s’evitarà l’aplacat de llosa de pedra de Cadaqués als sòcols.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
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 afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
FAÇANES

COBERTES

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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, 7
● 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

2

1

1. Façana a la carrer de la Iglesi
2. Detall porta
3. Detall tortugada i baixant

3

FID

455

FID

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

455

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció d’una casa menestral evolucionada i de la segona meitat del segle XIX. El
model és interessant perquè suposa el creixement en alçada, mantenint la composició
formal, de les antigues tipologies de planta baixa més pis.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa+2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana, força estreta, està formada per tres plantes sobre rasant en les que la relació entre
buits i plens està equilibrada. En planta baixa trobem l’entrada, amb llinda vista i brancal sense
arrebossar, en pedra. En la primera planta i en la segona la façana s’ articula amb un balcó dotat
de llosa en voladiu en pissarra i per damunt una finestra; en el sota coberta s’aprecien elements
de ventilació que es mostren en la façana.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre.

regular

regular/dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda monolítica de pedra, de forma irregular i un brancal
format per carreus de pedra

regular

FUSTERIES: de fusta; porta d’accés envarnissada color natural i finestres/als pintats en verd

regular

COBERTA: a 2 aigües, no simètriques, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal.

regular

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

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaquen la llinda monolítica i el brancal de carreus de pedra, així com la llosana del balcó de pedra de
Cadaqués. Tots ells són elements típics de les tècniques constructives catalanes i locals al llarg del segle XIX.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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 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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
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

2

1
1. Façana al carrer de la Iglesi
2. Façana lateral
3. Detall porta al carrer de la Iglesi

3

FID

456

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

FID

456

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció original segurament s’inicià a finals del segle XVIII i es completà en la
primera meitat del segle XIX, aixecant un nivell. En el decurs del segle XX s’amplià
fins l’estat actual amb una remonta –apreciable clarament a través de la paret mitgera
on es veu la substitució de les dues vessants de la coberta- que trencà
compositivament l’esquema tipològic original.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de l’Església presenta 4 plantes sobre rasant: en planta baixa trobem
l’obertura de l’accés, amb llinda monolítica de pedra; el balcó del primer nivell i la finestra del
segon no estan alineats, però pertanyen a les construccions originàries; la tercera planta en canvi
s’ha afegit en un segon moment, tal i com es pot comprovar a través de la paret mitgera, i
presenta dues finestres. A la façana posterior és més visible l’afegit del nou nivell. Al final de
l’alçat són visibles també, obertures de ventilació de la coberta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: la porta d’entrada presenta una llinda monolítica de pedra de
forma irregular.

bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color blau

bo

COBERTA: inclinada (parcial) i plana amb terrat

regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaquen les llindes monolítiques, element típic de les tècniques constructives locals. Tot i l’interès tipològic i
compositiu de la façana que li atorga el Nivell de Protecció 3; és necessària 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 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte de l’ampliació fora d’ordenació (volum disconforme)
Es prohibeix la construcció de nous elements 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

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
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 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 quart nivell (volum disconforme) i la
posterior formació de la coberta original a dues aigües, entregant a façanes a partir del ràfec
característic. Això comporta també l’eliminació del terrat i la posterior adequació de la
façana. S’autoritza l’adequació de la paret mitgera

●

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 Curós, 18
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. unif.
AUTOR

S. XVI-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

3
1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Curós
Façana al carrer de la Iglesi
Façana al carrer de la Iglesi
Detall d’una antiga imposta que encara
resta incrustada a la façana

4

FID

457

FID

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

457

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La desvirtuació del model original d’aquest habitatge tradicional que arrenca del segle
XVI, instal·lat en el recinte emmurallat, amb ampliacions i modificacions del segle XIX i
sobretot del segle XX, amb la disposició de la terrassa amb balustrada, han fet perdre
tot valor en aquesta construcció.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer Curós està formada per tres plantes sobre rasant. En planta baixa trobem,
entre l’entrada i una finestra, una imposta, testimoni de la primera construcció de l’immoble en el
segle XVII-XVIII. Trobem altres vestigis també en la façana posterior on s’han deixat vistes
algunes llindes de pedra o altres impostes.
En el primer nivell, alineat amb la finestra de la planta baixa, se situa un balcó amb una barana
contemporània, feta de forja a imitació de les tradicionals. Tanca la façana un terrat amb una
barana formada per balustres prefabricats.
Les façanes al carrer de l’Església es presenten molt senzilles, predominant els plens sobre els
buits; les petites finestres existents no es troben alineades entre elles.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: restes de llindes de pedra d’antigues obertures de la
construcció original

Bo

FUSTERIES: porta de fusta pintada en blau i finestres i persiana de corda, també de fusta,
pintades en color blanc

Bo

COBERTA: a dues aigües, simètriques, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana
principal.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Relleu de la imposta que representa una escena de religió: un home en posició de pregària i una barca sobre
l’aigua transportant a altres persones.
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, 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 d’obertures
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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 la regularització de tot l’edifici: reducció i encaix del tercer nivell en
coherència amb l’entorn; supressió del terrat i de la balustrada; en cas que es
demostri la necessitat de l’enderroc, s’hauran d’adequar convenientment les peces
originals (impostes i llindes de pedra) en la nova composició de la 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Curós, 16
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i espai pels estris del camp (PB)
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

3

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Curós
Façana al carrer de la Iglesi
Detall lluerna sobre la porta d’accés
Detall cobertes des del campanar de
l’Església

4

FID

458

FID

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

458

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antiga construcció menestral situada en el que fou el recinte emmurallat. No ha patit
masses transformacions i encara s’aprecia el funcionament de la coberta (a dues
aigües) protegida pel mur massís de la façana –per tant sense cap ràfec- i abocant les
aigües de pluja a través de dues teules, a banda i banda, formant canal. És un dels
pocs casos que es conserva a Cadaqués i per tant cal mantenir aquesta tipologia que
després s’estendria al llarg del segle XIX a les anomenades Cases de Cos.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + jardí interior / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana no presenta un excessiu ordre distributiu, com passa en moltes construccions
d’aquesta tipologia. En planta baixa trobem dues entrades de d’amplades diferents i vinculades al
seu ús concret. També apareix una finestra a l’esquerra. A la planta primera apareixen tres
interessants finestres-balconeres sense llosanes. Finalment, una finestra i un terrat completen
l’estructura de la façana.
Al carrer de l’Església, la façana està formada per un mur amb paredat de pedra a travers i una
porta. Aquesta construcció serveix per delimitar el jardí de la casa.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre

Dolent

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta pintades en color verd

Dolent

COBERTA: Inclinada a 2 aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal

Dolent

DESGUÀS COBERTA: dues teules ceràmiques invertides: amb la canal presentada cara amunt

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tarja, en forma romboïdal, per l’entrada de llum natural damunt la porta d’accés.
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 afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, d’acord amb el PGOU i el PE,
sense alterar els valors d’integritat de la façana principal i només concentrant-se en la
part d’ocupació que correspon al pati-jardí de la finca. La resta d’espai no construït,
s’adequarà convenientment com a jardí privat

●

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
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 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 Curós, 14
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX (1959)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

Robert Terradas Via

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 Curós
Detall tortugada i baixant
Vista coberta
Detall porta

4

FID

459

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

FID

459

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa racionalista, del segon període (anys 1955 – 1965) amb reminiscències de la
casa popular, però modificades i adaptades segons la idea de l’arquitectura de
l’avanguarda. Cal protegir aquest model que simbolitza la integració de l’arquitectura
moderna en el centre històric de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La planta de l’edifici sobresurt respecte la línia de carrer, per alinear-se i connectar amb la
parcel·la veïna.
En planta baixa trobem la porta d’accés i una finestra balconera i per damunt d’aquests, alineades
de manera ordenada, dues finestres. En planta primera apareix també un petit balcó; unes grans
finestres (pl. segona) tanquen l’ alçat.
La façana sembla presentar un predomini dels buits sobre els volums plens.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc

Bo

COBERTA: plana

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
‘Cadaqués: laboratorio del realismo doméstico en Cataluña’.
Tesi doctoral d’Esteve Terradas Muntañola. ETSAB 1993
Protecció de la buganvília situada a la façana de l’edifici
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

FAÇANES

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
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat de blanc
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de respectar les fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades en color blanc, com les existents,
característiques del racionalisme de postguerra

COBERTES

Es prohibeix la modificació del tipus de coberta plana
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors de
fibrociment
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de les caixes de comptadors en façana, quan es disposi
del memoràndum de solucions a adoptar en el conjunt hustòric

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 Curós, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Racionalista
AUTOR

S. XX (Prim..meitat)
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 Curós
Coberta
Detall baixant
Detall planta baixa

4

FID

460

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

FID

460

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA
Quadrada

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model d’habitatge unifamiliar aixecat o reformat d’una antiga construcció, dins l’etapa
del primer racionalisme. Senzillesa en la composició i en el tractament de les
obertures, totes en el pla de façana, sense aparició de balconeres.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa+3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA
Plana (terrat) + Cos 4t nivell amb coberta
a dues aigües, rematada amb teula àrab

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es desenvolupa en tres nivells: en planta baixa trobem l’accés i una finestra, totes dues
dotades d’un perfilat de 25 cm que emmarca els brancals i les llindes, sobresortint lleugerament
del pla de façana. Alineades verticalment, en planta primera i segona apareixen dues fileres de
finestres. L’alçat, en general molt senzill, es tanca amb l’ampit del terrat situat en el darrer nivell.
Les obertures en línia segons eixos rítmics, donen una alternança de plens i buits equilibrada.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Les obertures de les plantes baixes estan emmarcades per
unes franges en relleu, amb el mateix tractament que la façana.

Bo

FUSTERIES: persiana pintada en fusta verda i blava

Bo

COBERTA: inclinada + terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 3; 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 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 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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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’enderroc de construccions afegides com la que ocupa part del terrat, així com
la pèrgola que li dona continuïtat. S’autoritza la formació d’una coberta inclinada segons
els criteris del PEU.

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 Curós, 10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i 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
1

1. Façana al carrer
Curós
2. Detall porta
d’entrada
3. Detall balcó

4

3

FID

461

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

FID

461

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral de començaments del segle XX, aixecada presumiblement sobre una
antiga construcció existent, amb algunes modificacions introduïdes en el segle XX.
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 està formada per tres plantes sobre rasant: les obertures se situen alineades
verticalment entre elles i la relació entre plens i buits és equilibrada.
En planta baixa trobem dues entrades al restaurant. En el primer nivell un balcó amb llosana
revestida inferiorment, amb peces ceràmiques decorades; també cal remarcar la senzilla barana
metàl·lica de forja, més una petita finestra lateral.
Tanca l’alçat la barana del terrat situat en el darrer nivell.

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Davantals ceràmics i llindar de pissarra, llosa revestida amb peces ceràmiques

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en color blau i vermell

regular

COBERTA: inclinada a 1 aigua i terrassa-terrat

regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de teula àrab

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les buganvílies que s’estenen per la façana i sorgeixen a partir de jardineres tradicionals
realitzades en pedra de Cadaqués
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 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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries 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 les construccions afegides a la coberta, amb la
possibilitat de suprimir la terrassa, d’acord amb el PE, i portar els faldons,
realitzats de manera íntegra, a les façanes respectives, entregant 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge, local comercial i 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

1

1.
2.
3.
4.
5.

2

Façana al carrer Doctor Callís
Façana al carrer Sirena
Baixant
Detall balcó 1r nivell
Detall balcó 2n nivell

3

4

5

FID

462

FID

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

462

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de la segona meitat del segle XIX. S’evidencia un tractament diferenciat
de la llosana de balcó -de pedra de Cadaqués la del nivell primer i d’estructura
ceràmica amb biguetes de ferro, la del segon-. Això probablement fou fruit d’una
modificació en el primer quart del segle XX.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa, donant al c/ del Doctor Callís, trobem dues entrades: l’accés al local i l’accés als
nivells superiors de l’ habitatge.
Per damunt d’aquests apareixen uns balcons: els del primer pis presenten lloses en voladiu de
pedra de Cadaqués, recolzades sobre tornapuntes metàl·lics, i els del segon lloses d’estructura
ceràmica i biguetes metàl·liques, arrebossades i pintades.
La façana al carrer de la Sirena, s’ articula en L: una part està formada per finestres alineades
entre elles i l’altra, per l’entrada a un restaurant i, per damunt, una fila de dos balcons–finestres.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: majoritàriament de fusta i altres de PVC; portes, finestres i persianes de corda,
pintades de blanc i de blau (porta al carrer Sirena)

Bo

COBERTA: inclinada de teula àrab i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment 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 nous elements afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per acomodar-se al
compliment del PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00), així com per la supressió de la terrassa i
la formació d’una nova coberta inclinada

●
●
●

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 totes de fusta i 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 per la formació de la coberta inclinada tradicional, amb
ràfec entregant a les façanes
S’autoritza la modificació de les obertures en planta baixa (actual perruqueria)
S’autoritza a desplaçar l’aparell d’aire condicionat del balcó, mitjançant una solució que
eviti la seva visió directe en 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Carrer des Call, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. 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 des Call
2. Façana al carrer Sirena
3. Detall balcó

2-3

FID

463

FID

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

463

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Manteniment d’alguns aspectes de l’arquitectura tradicional de la segona meitat del
s.XIX com: el balcó format per una llosana amb estructura ceràmica, barana senzilla
de forja i la barra metàl·lica on encara podem veure la persiana de corda suspesa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer des Call està formada per dos nivells: en el primer la porta d’entrada i dues
petites finestres, en el segon, en línia vertical, un balcó amb llosa i una altra petita finestra.
Al carrer de la Sirena la façana presenta tres nivells; les finestres se situen de manera asimètrica i
no estan alineades; predominen els plens sobre els buits.
.
Acabats.
Pintat en blanc

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta natural (envernissada) i pintada en blanc, blau i marró

regular

COBERTA: Inclinada a 2 aigües i terrat

regular

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment blanc

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen específicament els bancs de pedra situats prop del portal d’entrada.
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
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
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
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 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 terrat i la seva
substitució per la coberta tradicional a dues aigües i ràfec a 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís,12
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 Doctor
Callís
2. Detall balcó
3. Detall planta baixa
3

FID

464

FID

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

464

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció és identificativa dins l’entramat urbà de Cadaqués, especialment
a redós del carrer des Call i pròxima al Portal. Fins i tot l’establiment simbolitza
aquests valors d’adaptació del model menestral, cap a la funció comercial del
present, sense pèrdua de la seva imatge tradicional.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
A la planta baixa trobem las típiques obertures de la casa menestral, amb una entrada per la
casa i una altra pels baixos –actual botiga-.
En línia vertical pels tres nivells, apareixen tres obertures de diferents tamanys, (finestra balcó
finestra). Al segon nivell hi ha també una petita finestra en línia amb la porta d’entrada a la casa.
Tanca la façana la terrassa.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Són amagats excepte l’arc en sardinell de maó que dona
accés al carrer des Call

Bo

FUSTERIES: fusta pintat en vermell i verd

Regular

COBERTA: terrassa i coberta a aigües

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Balcó amb llosana de pedra de Cadaqués, suportat per cartel·les metàl·liques. 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
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per a la
seva adequació 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
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 colo vermell 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 l’enderroc del terrat i la realització d’un nou faldó de coberta
amb ràfec, fins a la façana del carrer del Doctor Callís

●

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 carrer del Doctor
Callís
2. Detall balcó II
3. Detall balcó I
4. Detall porta

4

FID

465

FID

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

465

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Composició de rectangles

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de la segona meitat del segle XIX. S’evidencia un tractament diferenciat
de la llosana de balcó -de pedra de Cadaqués la del nivell primer i d’estructura
ceràmica amb biguetes de ferro, la del segon-. Això probablement fou fruit d’una
modificació en el primer quart del segle XX.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa trobem dues entrades: una pertanyent al local i l’altra a l’habitatge situat en els
nivells superiors. En planta primera apareixen, en línia vertical, una finestra i un balcó, amb
llosana i mènsules de reforç en pedra de Cadaqués. El segon nivell presenta un afegit a posteriori
que es posa de manifest a causa de la diferent obertura que dona al balcó així com per la diferent
composició de la llosa.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: fusta; finestres, portes i persianes de llibret, pintats en color verd i blau

Bo

COBERTA: 2 aigües i terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintats en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Preservació de la planta arbustiva que s’enfila per la barana. Tot i l’interès compositiu que li atorga el Nivell de
Protecció 3; 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 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 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
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 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 del Doctor Callís,18
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 A al carrer del Doctor Callís
2. Façana B al carrer del Doctor Callís
3. Detall porta, façana A
3

FID

466

FID

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

466

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composició de rectangles

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model original de dos habitatges menestrals, entre mitgeres i del segle XIX,
transformat. S’han perdut forces elements identificadors: modificació de la porta
d’accés a la part B; desaparició de mènsules sota el balcó; substitució de baranes;
desaparició del ràfec (part A), etc... Tot i això els valors essencials del model són
restituïbles.
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 línia de façana, que no és plana, forma un petit angle; en el nivell de planta baixa trobem
l’accès a la casa, l’accès al local, una petita finestra i en la façana posterior, una entrada
tipològicament diferent.
En el nivell superior de cada façana es mostra alineat un balcó: el de la façana posterior reforçat
amb tornapuntes de ferro; en la planta tercera apareix, també en línia, un finestral, tant en una
façana com en l’altra.
En els nivells primer i segon trobem també dues petites finestres, sempre a l’ esquerre de cada
façana.

regular

dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i verd

regular

COBERTA: Inclinada a 2 aigües de teula àrab i parcialment terrat (?)

regular

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

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca la tarja superior de la porta original d’accés (part A) amb l’element de forja.
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
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
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 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 restitució de l’obertura de la porta (part B), la formació del faldó de
coberta inclinada (part A), la unificació de les mènsules o tornapuntes sota els balcons
i l’adequació de les fusteries.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

habitatge i botiga
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 del Doctor Callís
Detall planta afegida
Detall balcó
Detall esglaó

3-4

FID

467

FID

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

467

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composició de polígons

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antiga construcció menestral del s.XIX, desvirtuada per la remonta i sobretot per la
disposició del gran finestral d’aquesta construcció afegida. L’edificació original encara
conserva les barres per suspendre les persianes de corda.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana està formada per dues entrades, la primera és l’accès als habitatges situats en les
plantes superiors i la segona és una finestra-vidriera, de dos fulls i d’obertura corredera. En la
primera planta trobem un balcó i una petita finestra; l’alçat originari es completa amb una cornisa
refeta, que separa el nivell superior, afegit en un segon moment, pintat en blanc i amb la gran
finestra corredissa descrita.

dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre i en blanc en la planta afegida

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: De fusta i d’alumini lacat. Pintat en colors diferents. Alumini (blanc) i fusta
(envernissada)

regular

COBERTA: plana

-

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment.

dolent

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 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
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 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 parcial o total de la construcció afegida (2n pis) i la
substitució del terrat per la tradicional coberta a dues aigües, en la
mateixa operació

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 Curós, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i Botiga
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 Curós
2. Façana al carrer del Doctor Callís
3. Detall balcó

3-4

FID

468

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

FID

468

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Composició poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa tradicional en cantonada amb dues façanes coincidents. Es desenvolupa
activitat artesanal / comercial a la planta baixa i residencial a les plantes superiors.
Façanes amb obertures distribuïdes segons un eix determinat. Porta i finestres en
planta baixa i balcons amb llosanes de poc vol, als nivells alts. Destaca dels balcons la
secció reduïda i la senzillesa de les baranes, de forja amb barrots, molt lleugers.

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua amb terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Al carrer del Doctor Callís la planta baixa es presenta amb una entrada i una finestra gran; en les
plantes superiors trobem tres balcons, un situat al primer nivell i dos més en el segon. El tercer
balcó a la dreta és tipològicament diferent i podria haver-se afegit en un segon moment. La
façana al carrer de Curós mostra igualment tres plantes marcades per la pròpia composició, en la
que destaquen tres fileres d’obertures en línia.
Encara apareixen les vares metàl·liques per poder suspendre les persianes de corda
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: destaca la llinda de pedra en una de les obertures de planta
baixa

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc o marró

Bo

COBERTA: Inclinada a una aigua de teula àrab, amb terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible

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 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, 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 la formació d’una coberta inclinada segons els criteris del PEU

●

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 Curós, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Restes antiga
construcció XVII-XVIII
AUTOR

S.XVII-XVIII
ÙS ORIGINAL

Casa menestral
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
3
4

1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Curós
Detall planta baixa
Detall baixant
Detall arc

FID

469

FID

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

469

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Restes d’una antiga construcció, on hi destaca l’arc de maó massís, realitzat a
sardinell.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:

Trapezoïdal
COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat és constituït a partir de dues plantes: en planta baixa trobem un arc cegat i una porta al
bell mig; en línia vertical, una finestra situada en la planta primera, tanca la façana.
Acabats.
Lloses de pedra de Cadaqués vistes, amb algunes parts arrebossades. Arc de la porta d’accés,
tancat per un mur arrebossat

Ruïnós
Ruïnós

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Ruïnós

FUSTERIES:

Ruïnós

COBERTA: desapareguda

Ruïnós

DESGUÀS COBERTA: baixants provisionals de PVC

Ruïnós

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es determina una protecció exclusiva de l’arc i del tancament de la part inferior de la construcció existent.
Es protegeixen les buganvílies que afloren entre el paviment de rastell del carrer i la façana.
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 de l’arc de l’accés i el mur de recolzament,
sempre que reuneixi condicions de solidesa i estabilitat suficients
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)
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.

●

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

SITUACIÓ

Carrer Curós, 8
SOLAR

●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i espai pels estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 Curós
2. Detall balcó
3. Detall entrada

3

FID

470

FID

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

470

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model de casa menestral del segle XIX. Les seves dimensions permeten
desenvolupar l’activitat artesanal i comercial a la planta baixa i, la residencial a la
planta superior. Parcel·la estreta i d’escassa profunditat, tot i que la part que es
perllonga és edificada en PB+1 (Golfes) amb coberta de fibrociment.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de l’habitatge es desenvolupa en tres alçades. La planta baixa, on se situa el
restaurant, es troba lleugerament per sota del nivell del carrer. La porta d’entrada presenta,
superiorment, una reduïda marquesina en el que es llegeix el nom del local. Una altra porta més
petita condueix als nivells superiors, caracteritzats, el segon i el tercer, per balcons. Des del terra
s’aixequen unes magnífiques buganvílies que ocupen tota l’alçada de la façana.
La parcel·la consta d’una part posterior construïda i també coberta, segons ens fa saber l’actual
propietària M. Mercè Fabregat.

regular

dolent

Acabats.
Pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

regular

FUSTERIES: de fusta pintada en color blanc i verd

Quasi regular

COBERTA: a 2 aigües de teula àrab

Quasi regular

DESGUÀS COBERTA: baixant parcialment embegut en el mur

Quasi regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les buganvílies que s’estenen per la façana i sorgeixen a partir de jardineres tradicionals
realitzades en pedra de Cadaqués.
Cadastralment tota la finca apareix com una única propietat, encara que en la realitat –segons ens fa constar una
propietària- hi ha una divisió entre els baixos-botiga i la resta de l’edifici. Pel desenvolupament del treball, sobre la
base cadastral no és possible diferenciar-ho en dues fitxes FID.
Hi ha alguna construcció interior afectada per aluminosi i que caldria una reparació i/o substitució.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli antic (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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 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 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

●

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 Sant Isidre, 8-10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

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 a la placeta
2. Façana al carrer de St.
Isidre
3. Façana a l’escala del
carrer des P.de la Font
4. Façana al carrer Curro
3

4

FID

471-472-473

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

FID

471-472-473

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal de 3 parcel·les

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Models de construcció dels anys 1950-60, algunes d’elles aixecades sobre
edificacions o part d’edificacions anteriors, que desvirtuen clarament els valors
arquitectònics i paisatgístics d’un centre històric.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / cos superior (altell
vinculat a estar) / 2/3

TIPUS COBERTA:
Fonamentalment cobertes inclinades

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes no presenten cap element remarcable; les obertures, de diverses mides i
proporcions, no se situen alineades i en general hi ha una sensació de desordre.
La façana que dona al carrer de Sant Isidre té un jardí.
La casa es mostra molt articulada, perquè està formada per 3 parcel·les però la seva descripció
és complicada, perquè la major part de les façanes estan tapades i protegides per un mur que
envolta el solar.

quasi regular

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: fusta pintada en color blanc i natural, persianes i corredissa amb persiana
enrotllable

regular

COBERTA: inclinada i terrassa central coberta

regular

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

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli Antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

-

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 afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris
expressats pel PGOU i el PE (PB+2 ARM 9.00 m) amb respecte per
l’entorn patrimonial on s’ubiquen les actuals construccions
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
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 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 i la substitució per una edificació de nova planta que
respecti els criteris del Pla Especial

●

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

474

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitage
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 Curro
2. Façana al carrer de la Iglesi
3. Façana al carrer de la Iglesi, pl. baixa.

3

FID

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

474

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional construït en el segle XIX i modificat en el XX (amb remonta). Del
segle XIX trobem clarament el balcó corregut format per lloses de pedra de Cadaqués
i barana de forja.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de l’Església mostra dues entrades simètriques: una l’accés a l’habitatge i
l’altra l’accés al local. Entre les dues portes se situa una finestra-vitrina que pertany al local.
En la primera planta un remarcable balcó corregut amb llosana de pedra i de perfil reduït, ocupa
tota la façana, i el segon i tercer nivell mostren unes finestres alineades entre elles.
En la façana al carrer Curro trobem en els tres nivells tres sèries de finestres; la que correspon a
la planta baixa es troba arran de terra degut al desnivell entre els dos carrers.
Les obertures alineades entre elles mostren una alternança de plens i buits en general
equilibrada.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda, tot pintat en verd

bo

COBERTA: inclinada amb teula àrab

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

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 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
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 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.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de la Iglesi, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral mod.
AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem d’estris del camp
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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.
2.
3.
4.

4

Façana al carrer de la Iglesi
Detall porta entrada a la casa
Detall tortugada i terrassa
Detall finestra
1

FID

475

FID

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

475

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En aquesta construcció menestral modificada, destaca el manteniment de la
composició i l’encaix de les obertures i dels dos balcons segons els criteris de
reducció de vol en alçada.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 3 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de l’Església es composa de quatre parts; en planta baixa trobem dues
tipologies d’entrada lleugerament aixecades respecte al nivell del carrer: l’accès comercial i
l’accés als habitatges. En la primera i segona planta trobem dos balcons, alineats entre ells, tots
dos amb llosa tot i que de diferent mida. L’alçat es tanca amb la barana del terrat situat en el
darrer nivell, formada per una balustrada de peces ceràmiques prefabricades.
Destaca la porta d’accés al local, de fusta, tipus vidriera a quarterons.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: finestres i portes de fusta pintades en vermell

bo

COBERTA: 1 aigua i terrat

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant color vermell

bo

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 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 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 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
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 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 formació del faldó de coberta 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

476

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Isidre, 6
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

1

1. Façana al carrer Curro
2. Detall entrada al carrer Curro
3. Façana al carrer de Sant Isidre

3

FID

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

476

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model de construcció dels anys 1950-60, aixecada sobre una edificació anterior, que
desvirtua clarament els valors arquitectònics i paisatgístics d’un centre històric.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
PB+2 nivells + cos afegit
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Sant Isidre es presenta sense valors compositius, és molt senzilla.
Presenta una entrada en planta baixa amb un balcó alineat en la planta superior i una finestra en
el segon nivell. La llosana del balcó està formada per una peça monolítica en pedra local.
Accedint des del carrer del Curro es presenta una imatge contraria als valors compositius
adequats al conjunt històric i al nucli central de Cadaqués. La visió desvirtua clarament el
paisatge. Trobem una entrada amb escales que dona a una terrassa en la que hi ha una caldera;
a nivell del carrer en canvi es mostra una porta que condueix probablement al nivell per sota de
la terrassa. A la planta primera trobem un balcó amb barana metàl·lica pintada en verd i que es
repeteix en el darrer nivell tancant el terrat al qual s’hi accedeix des d’un volum endarrerit
respecte al pla de façana. L’ impressió global és d’un gran desordre.

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc .

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llinda vista de fusta en la porta del mur de pedra

regular

FUSTERIES: fusta pintada en color blanc al c. del Curro, i verda al c. S. Isidre

dolent

COBERTA: inclinada de teula àrab i terrat

regular

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

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

-

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, 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
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 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 i la substitució per una edificació de nova planta que
respecti els criteris del Pla Especial

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 Iglesi, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Hostal i 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

1
1. Façana al c. de la Iglesi
2. Detall finestra
3. Façana a la placeta de c. de la Iglesi

3

FID

477

FID

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

477

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Per la posició estratègica d’aquest edifici, és fonamental l’adequació del mateix, que
passa per l’eliminació del cos recrescut, amb estructura de tancament lleugera i la
posterior configuració d’un faldó de coberta correctament executat, amb ràfec
entregant al carrer de l’Església.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de l’Església presenta tres nivells; en planta baixa trobem l’entrada aixecada
respecte al nivell del carrer; a dreta i esquerra se situen, de manera simètrica, dues finestres així
com els expositors dels menús del restaurant: obertures amb ràfecs i replanells ceràmics. Les
obertures no es troben alineades entre elles: En el segon nivell s’aprecia un balcó i un terrat
cobert en un segon moment, a una aigua.

regular

Dolent, en
fase de
rehabilitació

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: fusta pintada en color marró i reixa de ferro (c. de l’Església); en color blanc a la
placeta adjacent, corredisses d’alumini en la terrassa.

regular

COBERTA: 1 aigua de teula àrab i terrat

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica no pintada i baixant de fibrociment pintat en blanc.

dolent

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 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
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 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 la construcció afegida al tercer nivell que dona
al carrer de l’Església i la posterior adequació de les cobertes i façanes
respectives

●

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 Sant Isidre, 4
SOLAR

●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge + Garatge
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Garatge
ÙS ACTUAL

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

En contradicció amb l’entorn edificatori

Façanes al carrer de Sant Isidre

FID

478

FID

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

478

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquest cas representa la necessitat urgent d’adequar la construcció existent, un
garatge, amb l’entorn urbà i paisatgístic on se situa. En aquest cas al carrer de Sant
Isidre, enfrontat a l’església de Santa Maria, en una zona de màxima centralitat dins el
nucli antic. Caldrà doncs, primer de tot, reflexionar sobre el tipus d’intervenció que s’ha
de realitzar, prenent en consideració les diferents variables que també s’expressen a
la fitxa de l’Estudi d’Ordenació Volumètrica (EOV).
1. Tractament exterior de les façanes: composició, ritme i tamany de les
obertures, acabats, textures, etc...
2. Relació amplada del carrer de Sant Isidre, alçada de la nova construcció
3. Solució correcte per resoldre l’alçat frontal i el lateral
4. Relació i tractament de les mitgeres que quedaran parcial o totalment vistes
5. Lectura i interpretació del paisatge amb els edificis de l’entorn
6. Lectura i interpretació del paisatge amb la perpendicular del carrer del Portal
d’Amunt i l’església
Aquestes premisses són necessàries per poder ser valorat el projecte per la Comissió
tècnica de seguiment del Pla Especial Urbanístic

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana amb entrada a l’aparcament.
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

en obra

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

en obra

FUSTERIES: d’alumini

en obra

COBERTA: plana

en obra

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de fibrociment pintat en blanc

en obra

en obra

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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 afegits
●
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, d’acord amb els criteris del
PGOU (PB+2 i ARM 9.00 m) i l’adequació del projecte segons el que defineix el PEU
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

●

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 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.

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

FID

479

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Isidre, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

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 de Sant Isidre (FID 480)
2. façana al carrer de la Iglesi (FID 479)
2

FID

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

479

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 una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al número 2 del carrer de Sant Isidre es presenta amb una entrada en planta baixa i
petites finestres en els nivells superiors; en general els plens predominen sobre els buits.
Les obertures es troben alineades entre elles, tot i que de diverses mides i proporcions. Unes
particulars finestres en forma hexagonal apareixen a la dreta de la porta d’entrada.
La façana a la placeta del c. de l’Església es presenta tipològicament diferent, amb tres obertures
alineades verticalment i una terrassa que tanca la façana.

Regular

Dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: Fulles de fusta pintades en blanc en planta baixa; finestres de fusta amb persiana
de corda pintada en blanc en el primer i segon nivell del c. de l’Església. Fusteries amb reixes
en les finestres hexagonals. Colors predominants són el blanc i el verd.

Regular

COBERTA: dues aigües de teula àrab 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

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 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
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 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 tercer nivell i la
posterior adequació amb coberta inclinada i faldó entregant a façana del
carrer de l’Església.

●

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, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX-XX (1957)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR REFORMA

José de Senillosa

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 a la placeta del carrer de la Iglesi
2. Façana al carrer des Portal d’Amunt

FID

480

FID

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

480

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta finca correspon a la família Senillosa. La casa fou reformada l’any 1957 per
l’arquitecte del Grup R, José de Senillosa. La reforma té un gran interès al tractar-se
d’una adequació racionalista, molt neutre, a partir d’un habitatge tradicional.
L’edifici ha estat inclòs en els itineraris organitzats pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) dins les visites a les cases racionalistes de Cadaqués
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa està formada per una planta baixa i tres plantes sobre rasant; la última de les quals, per
la diferència tipològica de les obertures, s’afegí l’any 1957 segons projecte de l’arquitecte
Senillosa.
En la façana al carrer Portal d’Amunt predominem els plens sobre els buits, les obertures no se
situen alineades entre elles i es presenten de diversa mida. La façana a la placeta del c. de la
Iglesi té tres obertures, de les quals dues alineades verticalment, i pertanyents al mateix període
de construcció, i una posterior situada en la segona planta. Tanca l’alçat l’ampit massís del terrat
situat en el darrer nivell, al qual s’hi accedeix des d’un volum endarrerit respecte al pla de façana.

regular

dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES:

regular

FUSTERIES: persianes i persianes de corda de fusta pintada en colors blanc i marró

regular

COBERTA: a dues aigües, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal + terrat

bo

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

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
“Destaquen la planta baixa i la segona, amb una escala que puja fins la tercera planta, com un desplegable de
fusta, sense baranes” (descripció d’Amaya Unzurrunzaga, arquitecta)
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 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
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades en color 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
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

FID

499-500-502

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Establiment hoteler
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Hotel
ÙS ACTUAL

Hotel
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

2

1. Façana a la Riera de Sant Vicenç
2. Cantonada Riera de Sant Vicenç / carrer
d’en Narcís Monturiol
3. Façana al carrer d’en Narcís Monturiol

3

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

FID

499-500-502

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal a la Riera de Sant Vicenç. Composició de les façanes per successió de mòduls
verticals limitats pels pilastres estructurals i cadascun d’ells caracteritzat per un eix vertical central
en el qual es col·loquen les obertures. Finestres a la PB, balcons als nivells superiors. La PB es
diferencia en les façanes, formada en aquella a la Riera de Sant Vicenç per una galeria amb
pilastres amb finestres en la paret de fon i al carrer d’en Narcís Monturiol per un sòcol de pissarra
i una fila de petites finestres quadrades. A l’extremitat esquerra de la façana a la Riera es visible
la torre que conté les escales on es repeteixen aquestes finestretes en grups de tres per cada
nivell, seguint la inclinació de les escales interiors.

Acabats.
Arrebossat pintat d’una tonalitat molt clara de beige amb tancament dels dos tercers laterals de
cada balcó dels nivells de mig amb persianes metàl·liques fixes pintades de blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: marcs metàl·lics pintats de color blau

bo

COBERTA: coberta a dos aigües de teules àrabs amb carener segon l’eix longitudinal de l’edifici

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics i baixants de fibra de ciment pintada de color blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aquest edifici ocupa l’espai de tres parcel·les contigües: les parcel·les FID 499, 500 i 502.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT4 Entorn riera)

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, 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
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
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 (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial.

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

FID

501

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Vigilant, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: activitat comercial – Nivell sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: bar/restaurant – Nivell 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 al carrer des Vigilant

2. Façana a la Riera de Sant Vicenç

FID

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

501

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció va molt vinculada a la proximitat amb el teatre Art i Joia d’una
banda i la formació de la cantonada amb la riera de Sant Vicenç, per l’altre.
Caldrà doncs, adequar l’edifici a les característiques d’entorn que aquests dos
elements condicionen.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Plana, inclinada al cos de coberta

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes de composició senzilla, amb col·locació de les obertures segon la distribució del espai
interior. La façana a la Riera de Sant Vicenç és caracteritzada per una gran porta d’accés al
restaurant amb graons i per un balcó de planta triangular al primer nivell, obtingut tallant la
cantonada esquerra i posant la porta balconera en la paret que forma aquest xamfrà.
La porta d’entrada a l’edifici per accedir al pis superior és a l’altra façana, que mira al carrer des
Vigilant. Les dues façanes estan coronades per el mur que forma la barana del terrat practicable a
dalt de tot.
Acabats.
Arrebossat pintat groc a la PB i de blanc al primer pis.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintada color morat als dos nivells

bo

COBERTA: plana, amb terrat accessible

bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles en façana
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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 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
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc i la redacció d’un nou projecte que tingui en
compte les preexistències del teatre Art i Joia i la pròpia formació de la
cantonada amb dos fronts diferenciats, el del carrer des Vigilant i el de la
Riera de Sant Vicenç

●

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)

503

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 16
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle 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 Marcís Monturiol

3. Accés PB al carrer Unió

Esc. 1:1000

2. Cantonada c. d’en Marcís Monturiol / c.Unió

4. Detall ràfecs i desguàs coberta

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

FID

503

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional de cantonada, amb volum fortament caracteritzat per l’adaptació
de la construcció als carrers i al notable desnivell del terreny. La composició de les
façanes és aquella senzilla i sòbria típica dels habitatges tradicionals del segle XIX,
amb accentuada planeitat de les superfícies i proporció equilibrada de plens i buits.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici té tres façanes visibles amb obertures evidentment pensades per la seva exposició al sol:
finestres en la façana nord-oest, finestres i petit balcons en la façana mirant a nord-est i balcons
en la façana mirant a sud-est. L’entrada a l’edifici, amb brancals de grossos elements de pedra
tallada i llinda amb forma d’arc molt rebaixat format per una sola peça de pedra, es troba a la
planta baixa de la façana nord-oest, al carrer Unió. En totes les façanes les obertures, de
dimensions diverses segon el espai interior al que corresponen, estan col·locades respectant una
certa correspondència vertical entre elles als varis nivells. El coronament de les façanes és
caracteritzat per els ràfecs de capes de rajoles sobresortint.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc en totes les façanes.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: tancaments de fusta a les plantes superiors, blanc o verd, metàl·lics a la pl. baixa

bo

COBERTA: coberta de 3 aigües de teules àrabs amb ràfecs ben treballats, a base de quatre
filades de maó sobresortint del pla de façana

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics esmaltats verd amb gàrgoles incorporades

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Notable la solució arrodonida del ràfec a la cantonada que suavitza un angle massa agut.
És important remarcar que aquest edifici serveix de suport i escenari al Pont de Ferro, un dels elements
destacats, valorats i amb tractament de preservació específica dins el PEU: Nivell 5. Protecció històrica.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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 la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar totes les 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
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)

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana posterior del
carrer de la Unió. Al final, en confluència amb la riera hi ha la construcció –emmarcada en vermell- dins
la parcel·la assenyalada amb el FID 503.

FID

503

FID

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

504

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 14
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

AUTOR

Segles XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/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
En contradicció amb l’entorn edificatori

Esc. 1:1000

2. Detall sistema de desguàs de la coberta

1. Façana al carrer Unió

3. Accés al jardí des de la riera de Sant Vicenç

4. Portal en la façana al carrer Unió

FID

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

504

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple de tipologia tradicional de casa menestral. Construcció de PB i pis amb
dos usos, comercial a la PB i residencial al pis de dalt.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta Baixa + 1 nivell + 1 cos superior / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és la que mira cap a nord-oest, al carrer de la Unió, que també és l’única
completament visible. Les obertures són molt amples en relació amb la dimensió de la façana. A
la planta baixa destaquen els dos accessos, molt diferents entre ells: un, molt estret, amaga
l’escala estreta i escarpada que porta als pisos superiors; l’altre és un portal amb arc escarser
format per tres grans blocs de pedra tallada així com els seus brancals. Al pis de dalt hi ha tres
balcons iguals amb llosana molt estreta que es repetien en la façana posterior.
El coronament de la façana esta format per un ràfec amb rajoles posades a llibre.

Acabats.
Els murs de pedra de Cadaqués, disposada a través sense amorterar, estan encalcinats.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: carreus de pedra tallada vistos en els portals de PB,
emmarcaments estucats en relleu i pintades a les altres obertures.

bo

FUSTERIES: portes i finestres amb tancaments de fusta pintada blau.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs amb carener segon l’eix longitudinal de l’edifici.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons i baixants ceràmics esmaltats de color verd.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Ràfec de doble capa de rajoles, la superior a llibre. Portal de pedra tallada a la PB de la façana al c. Unió.
El restaurant situat a la PB té un jardí amb accés des de la Riera de Sant Vicenç.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris del PGOU i el
PE per aquesta àrea de conservació d’estructura urbana (2c)
Qualsevol ampliació mantindrà els criteris compositius i formals de la façana existent,
sense malmetre la tipologia (Nivell 2 de protecció)

●

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’actual

●

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
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 superior per a la formació d’una nova edificació substitutiva

●

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)

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana posterior del
carrer de la Unió. Emmarcada en vermell, la construcció existent dins la parcel·la assenyalada amb el
FID 504.

FID

504

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

FID

505

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

1a meitat segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. comer./artes. – Nivell sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: act. comer./artes. – 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

Esc. 1:1000

1. Vista de la façana al carrer Unió

2. Portes a la planta baixa

3. Balcó al primer nivell

FID

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

505

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici que pertany a la categoria de les construccions unifamiliars de dos nivells,
de començaments de segle XX (anys 1910-15) amb activitat comercial als
baixos i accés al nivell superior directament des de la PB.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 1 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana de composició senzilla caracteritzada per l’aparició de tres obertures a la planta baixa, en
una petita superfície de façana. Les dues portes balconeres del primer nivell estan alineades amb
dues de les tres portes de la planta baixa i son unides per un únic balcó amb la llosana recolzada
figurativament per dues mènsules de pedra.
En alguns punts les unions i les juntes resulten coincidents sobre la mateixa vertical, qüestió que
provoca un afebliment en la resistència del mur.

Acabats.
La façana no presenta cap revestiment. El mur és format per pedra de Cadaqués (de dimensions
variables), amb petites peces ceràmiques utilitzades per omplir els vuits de l’aparell.

morter dolent

absent

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Brancals i llindes formats per maons massissos, disposats a pla. Escassa cohesió entre els
emmarcaments i la resta del mur en alguns punts.

dolent

FUSTERIES: de fusta, pintada en verd; excepte dues portes a la PB, una blanca i l’altra verda.

dolent

COBERTA: coberta de teules àrabs a un vessant, amb ràfecs de dues filades de maó.

regular

DESGUÀS COBERTA: canaló de peces ceràmiques esmaltades de verd i baixant de PVC pintat
en verd

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca la llosa monolítica del balcó amb elements de suport també de pedra. També es remarcable la barana de
forja, que denota la influència modernista per la forma i el treball decoratiu. Finalment, es recomana encalcinar la
façana per a protegir la pell de l’edifici.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat que l’existent o l’encalcinat de les façanes de pedra vistes
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
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.

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

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana posterior del
carrer de la Unió. Emmarcada en vermell, la construcció existent dins la parcel·la assenyalada amb el
FID 505.

FID

505

FID

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

506

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 10
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

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

Façana al carrer Unió

FID

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

506

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

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:
Façana de composició senzilla amb distribució simètrica de les obertures del primer i del segon
nivell respecte a un eix central. Sobre aquest eix, estan col·locades les finestres que donen llum a
l’escala interior i a cada costat apareix una parella de portes balconeres. A la planta baixa hi són
les tres obertures: al centre apareix l’accés a l’interior de l’edifici que amaga l’escala que condueix
als nivells superiors i, als costats, les dues obertures ampliades per les que s’accedeix a dos
ambients independents, un garatge i un magatzem amb funció comercial. Aquestes no segueixen
la distribució de les plantes superiors.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb rajoles de revestiment no pintades
EMMARCAMENTS OBERTURES:
No vistos.
FUSTERIES: Porta de fusta pintada en blau a la PB; portes metàl·liques als nivells superiors.
COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: canaló i baixant ceràmics no pintats.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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 totes les 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
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 obertures amb el ritme i les
proporcions correctes, sobretot 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)

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana posterior del
carrer de la Unió. Emmarcada en vermell, la construcció existent dins la parcel·la assenyalada amb el
FID 506.

FID

506

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

FID

507

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 6 - 8
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

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. Vista parcial de la façana, costat SO

1. Vista parcial de la façana, costat SO

FID

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

507

TIPOLOGIA

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la, de dimensions considerables i de forma molt irregular, mostra al carrer de
la Unió dues façanes contigües d’èpoques clarament diferents: una, la més antiga,
manifesta clarament el caràcter senyorial de l’edifici al que pertany: una casa burgesa
unifamiliar d’estil neoclàssic; l’altra, al costat dret de la primera, completament diferent
per la distribució de les obertures i el tractament formal, és la façana d’una construcció
successiva que va ocupar la part residual de la parcel·la.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa +1 i 2 nivells /
3
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La part de façana que pertany a la construcció més antiga té la composició regulada per la
simetria, amb un clar sistema d’eixos tan horitzontals com verticals típica de les edificacions de
caràcter senyorial. També és habitual, en aquesta tipologia, la preferència del balcó a la finestra.
El llenguatge formal segueix les regles de l’estil neoclàssic, clarament visible en els arcs de mig
punt dels tres alts portals en p.b., en els arcs rebaixats de les tres obertures de la 1a planta, en
l’ús de cornises que marquen la divisió horitzontal i en les baranes de forja ben elaborades. L’altra
tram de façana, pertanyent a una construcció repetitiva i és completament diferent. Disposa de
p.b. i dos nivells, amb dues columnes de finestrals alineats entre ells, tan verticalment com
horitzontalment, sense cap referència a cap estil formal específic. No té res en comú amb la part
de façana abans descrita, únicament el tipus o, millor dit, el material de fusteria.
Acabats.
La façana més antiga és arrebossada i pintada en un color rosat fosc, amb cornises, arcs i
pilastres de cantonada en gris. La façana més recent és arrebossada i pintada en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: determinats per un arrebossat en relleu pintat en gris en la
façana més antiga, no visibles en l’altra.

bo

FUSTERIES: finestres i persianes de lamel·les d’alumini, totes pintades en blau.

bo

COBERTA: plana, no visible des del carrer.
DESGUÀS COBERTA: canaletes ceràmiques sense pintar a la façana antiga; baixant d’elements
ceràmics sense pintar en l’altra façana.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Els colors i els materials dels acabats de la façana neoclàssica no respecten els originals.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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, 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 neoclàssica
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana
●
neoclàssica
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
En futures intervencions s’hauran de posar totes les fusteries de fusta en ambdues faç.
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 en la façana neoc.
S’autoritza la subtitució de totes les fusteries d’alumini per la fusta i l’adequació de les
mateixes als diferents forats de la façana, treballant la composició, forma i ritme.

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)

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana posterior del
carrer de la Unió. Emmarcada en vermell, la construcció existent dins la parcel·la assenyalada amb el
FID 507.

FID

507

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

FID

508

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Vigilant, 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Teatre

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

AUTOR

S. XX (1906) + ampl.
ÙS ORIGINAL

Teatre
ÙS ACTUAL

Teatre – Sala d’Actes – Sala d’Exposicions
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: Teatre Art i Joia

3. Any de construcció (1906) gravat en la clau de l’arc
rebaixat d’un dels portals de la planta baixa
2. 1a i 2a planta de la façana

4. Façana posterior a la nova plaça darrera del Teatre
Art i Joia. Plaça de l’Art i Joia.

1. Planta baixa de la façana al carrer des Vigilant

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

FID

508

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Teatre construït l’any 1906, probablement damunt les restes d’una construcció
preexistent, com ho denota la varietat d’obertures en planta baixa. Els nivells superiors
de la façana segueixen els regles de la composició neoclàssica, amb alguns elements
noucentistes. L’aspecte actual de l’interior ha patit modificacions respecte l’original.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Composició seguint la simetria tot i que no s’aconsegueix totalment per les diferents entrades de
la planta baixa. En els baixos, oberts al carrer des Vigilant, es troben diversos accessos. A la
primera planta apareix un conjunt de tres grans finestrals amb arc i amb tres obertures interiors
cadascun d’ells, recollint la simetria compositiva de la façana. Finalment, el tercer nivell s’aixeca a
partir de dos cossos en els extrems amb una successió rítmica i seriada de quatre finestres en arc
cadascun d’ells. Per reforçar l’academicisme classicista s’introdueixen les línies de cornises en
els remats superiors de la façana, així com la disposició de falses pilastres en els extrems i
l’emmarcament de les obertures, de forma noble –carreus de pedra en els brancals i les llindes- a
la planta baixa i figurat als finestrals de la primera planta.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en color beige. Es produeix una diferenciació cromàtica entre el pla
de fons (beige) i els emmarcaments més amarronat
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de les obertures de la planta baixa en
carreus de pedra; recreixement en morter en els emmarcaments de les finestres de la planta pis

Bo

Bo
Bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres-finestrals pintades en blanc i en marró

Correcte

COBERTA: inclinada a dues aigües sense fer-se aparent exteriorment en façana

Correcte

DESGUÀS COBERTA: amagat (no visible)
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les buganvílies que s’enfilen per la façana principal
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, llevat de l’adequació ordenada del
tercer nivell i el tractament del futur cos d’ascensors

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana principal
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures en la façana principal

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat a dues tonalitats o
intensitats (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 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’adequació dels elements sobreposats a la façana: cartells, grans signatures,
escuts, etc. El projecte d’intervenció haurà de mantenir els valors compositius en la façana
principal i adequar els rètols precisos. També s’haurà de dissenyar convenientment la
façana interior amb el tractament de noves obertures cap la nova plaça

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)

Imatge aèria de l’any 1929 (Fons Gaspar, Institut Cartogràfic de Catalunya) on es distingeix clarament
el traçat de la Riera de Sant Vicenç, així com algunes de les hortes tradicionals i la façana lateral i
testera del Teatre Art i Joia, amb front al carrer des Vigilant. Emmarcada en vermell, la construcció
existent, de l’any 1906, abans de l’ampliació dels anys posteriors, ocupant la parcel·la assenyalada
amb el FID 508.

FID

508

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

FID

509

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 4
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

PB: magatzem/taller – 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
En contradicció amb l’entorn edificatori

Esc. 1:1000

Façana al carrer Unió, costat sud

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

FID

509

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció derivada de la transformació d’un habitatge preexistent, amb tota
probabilitat pertanyent a la categoria de casa menestral, de la que es conserva la
distinció d’ús entre la planta baixa - destinada a activitats menestrals o productives- i
les plantes superiors on es disposen els habitatges. Es manté, però, el doble accés en
planta baixa mentre es van canviar totalment les obertures.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible dona al carrer de la Unió, orientada cap a sud. De planta baixa i dos nivells,
el segon dels quals probablement va ser afegit posteriorment a la construcció originaria. La
façana té composició molt senzilla amb un eix central de amples obertures de quatre batents: a la
planta baixa apareix l’entrada a un establiment comercial, mentre les altres conformen els balcons
dels habitatges, als quals s’accedeix per mitjà d’una segona entrada en planta baixa. És una porta
estreta col·locada a l’extrem esquerra i que dona directament a l’escala que porta les plantes
superiors. Amb la modificació de les obertures originaries es va perdre l’orientació vertical que
tenien, produint un canvi en l’aspecte global de la façana.
Acabats.
Paret de pedra local vista en planta baixa. Arrebossat i pintat en blanc en els nivells superiors.
Pavimentació dels graons de les entrades en planta baixa amb lloses de pissarra. Baranes
metàl·liques senzilles de barrots rectes, pintades en negre als balcons.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: portes, finestrals i persianes enrotllables, de fusta pintades en blanc.

bo

COBERTA: d’un vessant. formada per teules àrabs descendent cap al carrer de la Unió.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd i baixant ceràmic
esmaltat en verd visibles només per un tram molt breu i després inserit en el mur.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Degut a les transformacions sofertes, aquest edifici constitueix objecte d’adequació ambiental en la mesura que
només es permeten intervencions tendents a restituir a la façana la capacitat d’integració amb l’entorn.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
S’autoritza la modificació d’obertures en les façanes només per fragmentar el tipus unitari i
posar en relleu el predomini de la dimensió vertical sobre l’horitzontal
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 disposició de baixants i canalons de coberta exteriors
S’autoritza l’adequació en tamany, ritme i proporció de les obertures.
S’autoritza la supressió de les persianes enrotllables.

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

510

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 2
SOLAR
●

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – 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. Vista de les dues façanes exteriors, cantonada SE

2. Planta baixa de la façana est, al carrer des Vigilant

Esc. 1:1000

FID

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

510

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral de principis del segle XX, plurifamiliar i situada en parcel·la de
cantonada. Disposa de tres accessos independents, un per l’espai en planta baixa destinat originàriament a l’activitat productiva- i els altres dos, pels habitatges
col·locats al primer nivell i al segon.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal orientada a est, de planta baixa i 2 pisos, amb doble entrada en planta baixa:
una és un portal més ample, amb arc rebaixat i que dona directament a l’espai interior de la planta
baixa, destinada a ús comercial. Rep llum a partir d’una finestra estreta i alta, col·locada al costat
del portal. L’altre, és una porta de petites dimensions que dona a l’escala, que porta a la planta
superior, destinada a habitatge. A la 1a i a la 2a planta hi ha tres obertures a cada nivell, totes
finestres, excepte un balcó al primer pis. Són col·locades sense correspondència d’eixos verticals
entre elles. L’altra façana, orientada a sud, de planta baixa i pis. Apareix la planta baixa a una
cota superior respecte a l’altre costat, té una sola obertura, una porta central que actualment
constitueix l’entrada principal. Encara que en el curs dels temps s’hagin afegit o modificat algunes
de les obertures, l’edifici actual manté en general, l’aspecte originari de la típica casa menestral
de començaments del segle XX, amb estructura portant de murs massissos i façanes sense eixos
de composició dominants.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb un sòcol pintat en gris.

bo

bo

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

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener perpendicular a la façana que dona al
carrer des Vigilant (façana est).

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintats en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici amb escassetat d’elements estilístics o arquitectònics d’interès, però remarcable per la permanència en ell
de les característiques fonamentals d’una tipologia d’habitatge popular, força difusa en Cadaqués.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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 en planta
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord els criteris del PGOU i el PE
(PB+3 carrer des Vigilant i PB+2 al carrer Unió).

●
●
●

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 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 compositiva de les façanes (ritme, proporció vertical, mida,...)

●

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

511

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
Hab. trad – transformat en
Hotel

AUTOR

Final s.XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Equipament hoteler
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 Unió fent la cantonada amb Quima Jaume
(imatge superior)
Façana al carrer Quima Jaume
(imatge superior dreta)
Façana al carrer de Santa Margarida
(imatge inferior dreta)

FID

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

511

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Model d’equipament hoteler assentat originàriament sobre dos edificis unifamiliars
tradicionals, segons es pot contemplar en la façana del carrer de la Unió, on
s’estableix el ritme vertical característic d’aquesta tipologia accentuat per la posició
centrada dels balcons.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
PB + 3 plantes /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a tres aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En tot l’edifici destaca la façana principal (carrer de la Unió) on s’estableixen clarament dos eixos
verticals de composició, formats per tres obertures cadascun: porta o finestra en planta baixa,
balcó amb llosana sortida –suportada per mènsules treballades- a la planta primera i balcó amb
llosana de vol més reduït a la planta segona. Ha desaparegut la coberta inclinada i el ràfec a
causa del cos recrescut que ha format un terrat perimetral que l’envolta.
A la façana del carrer de Quima Jaume destaquen les arcades de les plantes primera i segona
que formen la galeria.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: portes-finestra balconera d’alumini lacat en blanc; porticons de fusta pintat en verd

Correcte

COBERTA: plana (terrat) i inclinada, a dues aigües (cos superior)

Correcte

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de blanc

Correcte

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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
la façana al carrer de la Unió
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 afegit que comporta l’eliminació del terrat i
la formació de la coberta inclinada característica

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

512

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 11
SOLAR

●

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

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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
2. Façana al carrer de Santa Margarida
3. Detalls finestres
3

FID

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

512

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada 2 aigües i plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c. de la Unió es presenta amb tres nivells: en planta baixa trobem tres entrades, una
petita central i dues simètriques laterals, de servei al local.
Alineades verticalment hi ha les dues obertures del balcó amb una única llosa en el primer nivell,
i dues finestres en la planta segona. Tanca l’alçat la barana massissa del terrat.
Al carrer de s. Margarida la façana es presenta amb planta baixa més un nivell. S’ aprecia un
predomini de plens sobre els buits i l’ absència d’ eixos de distribució de les obertures.

Quasi regular

Quasi regular

Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd i les persianes blanques.

regular

COBERTA: Inclinada i plana (terrat)

regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

regular

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 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 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 la substitució del terrat i la formació de la coberta tradicional
a dues vessants.
S’autoritza l’adequació del balcó de la planta primera, permetent el seu
fraccionament en dos molt més reduïts

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

513

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 9
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica traçat muralla. 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

1
3
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Unió
Façana al carrer de Santa Margarida
Detall desguàs coberta
Detall obertures carrer de Santa Margarida

4

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Es tracta d’un model força consolidat a Cadaqués a finals del segle XIX i en aquest
cas la seva morfologia en la façana ens mostra els seus valors de simplicitat, ordre i
rigor en el ritme i les proporcions de les obertures. Per aquest motiu el fan valedor
d’ensenyar aquesta tipologia a partir d’una bona restauració, consolidant la volumetria
existent i adequant puntualment aspectes de façana i sobretot suprimint la coberta
plana que dona a Santa Margarida per la coberta tradicional inclinada. Disposa també
d’un ràfec ben realitzat.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c. de la Unió segueix un eix de distribució simètric, amb una equilibrada relació entre
plens i buits. En planta baixa trobem l’entrada i una finestra; alineades amb aquestes obertures,
se situen dos balcons amb llosa de pissarra i barana metàl·lica en el primer nivell, i en el segon
nivell, repetint la seqüència, els balcons presenten diferent tipologia, mides més petites i amb una
mínima llosa en voladiu a la planta segona, com és tradicional en aquesta tipologia.
Al carrer de Sta. Margarida la façana mostra un únic nivell amb tres obertures: la porta central i
dues finestres laterals.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament; únicament a nivell de tractament s’ha
realitzat, en les obertures de la planta baixa, un perfilat amb morter simulant els brancals i llindes
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color verd

Regular

COBERTA: inclinada i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i gàrgola ceràmica

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca el treball senzill però estilísticament correcte en el ràfec
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Nucli central (1)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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 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 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

●

S’autoritza la substitució del terrat i la formació de la coberta tradicional entregant a
la façana del carrer de Sta. Margarida a través del 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

514

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 7
SOLAR

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

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i oficines als baixos (Aqualia)
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.
5.

Façana al carrer Unió
Façana al carrer de Sta. Margarida
Detall sòcol i baixant
Detall porta
Detall finestra
4

5
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En la façana al c. de la Unió, en planta baixa trobem l’entrada del local “Aqualia” i tres finestres,
una de dimensions menors i les altres dues més grans.
Les obertures en els pisos superiors estan alineades verticalment a les de planta baixa, trobant
d'esquerra a dreta: un balcó amb una obertura, una finestra i a continuació un balcó amb dues
obertures. La mateixa seqüència es repeteix en planta segona. L’alçat es tanca amb la barana
metàl·lica del terrat situat en el darrer nivell.
La façana al carrer de Sta. Margarida sembla rehabilitada recentment, l’acabat arrebossat de la
paret comença a meitat façana; la part baixa, tot i que en manera irregular es deixa vista amb un
paredat de pedra. En planta baixa hi ha dues entrades, alternades amb finestres i en planta
primera trobem una terrassa que endarrereix el pla de façana i unes finestres petites en la part
esquerra de l’alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc i sòcol vist en paredat de pedra

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: fusta color verd i blanc

bo

COBERTA:

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de plàstic (PVC)

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

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
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 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 formació de coberta tradicional a dues aigües
S’autoritza l’adequació del vol i la mida (proporció) 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

515

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 5
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa Neocl.
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 al carrer Unió
Balcó
Finestra
Detall finestra

4

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Un altre exemple de construcció d’habitatge burgès en el període del neoclassicisme
romàntic (primera meitat del segle XIX). Composició perfectament equilibrada i sòbria.
Importància de la simetria en la composició general i determinació de tres eixos
d’obertures que marquen la verticalitat de les mateixes.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana, simètrica, es presenta amb tres nivells: a la planta baixa hi ha l’accés i dues finestres
amb arc rebaixat emmarcat. Marcant la divisió entre cada planta hi ha una línia de cornisa en la
base. Per tant apreixen dues cornises alineades amb les llosanes dels balcons i una cornisa final
que remata l’edifici. A la planta primera i segona els ritmes de les obertures es repeteixen, (balcó,
finestra, balcó); l'única diferència és el voladiu de les llosanes dels balcons, superior en les del
primer nivell. Les baranes i les reixes de protecció són de forja, ben treballades amb decoracions.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc fosc amb emmarcaments pintat en color ocre

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Brancals i llindes formades per carreus arestats de pedra

Bo

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

Bo

COBERTA: plana

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment, les fusteries originals, incloses les persianes; les reixes de les finestres; les baranes
dels balcons realitzades amb ferro forjat i motius geomètrics o vegetals. Tot i l’interès tipològic i compositiu que li
atorga el Nivell de Protecció 2; s’autoritza l’adequació volumètrica d’acord amb els criteris derivats del PEU i el
PGOU.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli central (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 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 marcant carreuat
(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

516

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Santa Margarida, 4
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. Façana al carrer de Santa Margarida
2. Detall balcó
3. Detall emmarcaments

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es presenta amb moltes obertures algunes de les quals se situen alineades entre elles.
En planta baixa trobem la porta d’accés i tres finestres de diferent mida; el primer nivell està
format per una finestra en el centre i dos balcons laterals simètrics.
En la segona planta apareixen un balcó i una finestra alineats amb les obertures del nivell inferior.
L’extrem dret del darrer nivell queda ‘mossegat’ per la presència d’un terrat que trenca la línia de
coronament de la façana

bo

bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc, amb sòcol gris (només arrebossat)
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
bo
FUSTERIES: d’alumini lacades en verd

bo

COBERTA: inclinada amb teula àrab i terrat

bo

DESGUÀS COBERTA: amagat
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 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’adequació volumètrica i compositiva, incloent la substitució
del terrat i la formació d’una coberta única, a dues aigües, entregant a
les façanes mitjançant els ràfecs

●

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

517

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 3
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

3

1

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer Unió
Façana al carrer Santa Margarida
Detall desguàs coberta
Detall llindar i sòcol
Detall finestra
4

5

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangle irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c. de la Unió presenta en planta baixa 3 obertures: la porta d’entrada a la casa, la
porta de la botiga i una finestra.
Alineades verticalment trobem en el primer nivell les dues obertures del balcó i, en el segon nivell,
dues finestres.
La façana al c. Santa Margarida es composa de dos volums amb dues plantes sobre rasant; un,
més endarrerit que presenta una planta baixa protegida per una reixa continua així com dues
obertures per nivell, alineades entre elles; L’altre volum presenta només dues finestres, una per
planta.

bo

bo
Acabats.
Arrebossat i pintant en blanc amb sòcol revestit en llosa de pedra de Cadaqués
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta, envernissada o pintada de color verd; finestres amb persiana de corda

bo

COBERTA: inclinada amb dues aigües de teula àrab, així com plana (terrat)

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat de 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
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 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
S’autoritza la substitució del terrat i la formació d’una nova coberta
inclinada, entregant a 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

518

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Unió, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Hab. popular modif.
AUTOR

S. XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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
4. Façana a la carrer Unió
5. Façana entre carrer Unió
i Santa Margarida
6. Detall balcó carrer Unió

4
1. Detall porta carrer Unió
5
2. Façana carrer Sta. Margarida
3. Detall desguàs coberta

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Per la consideració tipològica i d’encaix en el paisatge urbà, es preserva tota
l’estructura edificada, fins i tot la terrassa (amb coberta plana) que apareix formant la
cantonada entre els carrers de la Unió i de Santa Margarida, al tractar-se d’un element
integrat en la visió general i a un nivell inferior que la resta de la construcció.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
4 aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de la Unió presenta, a la planta baixa dos accessos: una porta d’entrada de
mida normal i un altre de major amplada, que s’obria al local dels baixos. També apareix la
finestra de la botiga.
Als nivells primer i segon, hi ha dos balcons i una finestra, tots dos alineats verticalment. En el
propi nivell segon, apareix la terrassa que conforma la cantonada.
A la façana curta de la cantonada, hi ha dues obertures, la porta d’entrada -amb un aparador al
costat- i una finestra alineada verticalment. La cantonada és rematada per la terrassa superior.
A la façana al carrer de Sta. Margarida hi ha també una porta de entrada i dos nivells de finestres.
Acabats.
Murs estructurals de tancament a base de lloses de pedra de Cadaqués, encalcinada (façana al
carrer de Santa Margarida). Arrebossada i pintada de color ocre al carrer de la Unió

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Brancals i llindes en pedra de Cadaqués i maons ceràmics a sardinell

bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres envernissades en color natural

bo

COBERTA: 4 aigües inclinades de teula àrab

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la buganvília que apareix a la cantonada
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli central (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

●

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

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:

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 Call, 5 / Carrer de la Iglesi, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. 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

2

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer Bellaire
Façana al carrer des Call
Detall porta
Detall desguàs coberta
Detall xemeneia
3-4-5
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la amb dues o tres plantes, murs massissos i absència d’ eixos dominants, amb
un predomini dels plens sobre els buits.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ alçat al carrer des Call fa cantonada amb l’alçat al carrer de Bellaire. Un únic petit accès es
situa en la planta baixa de la primera façana, i alineada superiorment, en plana primera, una
finestra. En la cantonada oposada de la façana trobem dues finestres més.
En el segon alçat no hi ha accessos, només finestres: dues en planta baixa i en planta primera i
una en planta segona.

Regular

Acabats.
Pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: davantal en pissarra i llindar en ceràmica

Regular

FUSTERIES: persianes de fusta pintat en verd

Regular

COBERTA: a dues aigües i rematada per teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant 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 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 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 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’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i142)
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 Iglesi, 3
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX (1853)
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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.
5.

4

Façana al carrer de la Iglesi
Façana al carrer des Call
Detall obres gener ‘06
Detall balcó
Detall deguàs coberta

5

FID

520

FID

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

520

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Apareix la data de construcció en la barana metàl·lica del primer balcó

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa es troba en fase de rehabilitació; la façana al c. de l’ Església es desenvolupa en tres
alçades sobre rasants.
En planta baixa trobem dues entrades: l’ accès a la botiga l’ accès als habitatges.
En les plantes primera i segona es mostren unes petites obertures en correspondència amb l’
escala i amb cada habitatge.
La façana al c. d’ es Call té una porta d’ accès i dues obertures alineades verticalment.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc directament sobra la pedra
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda ceràmica

Bo

FUSTERIES: - - -

Bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant i tortugada ceràmics

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 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 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. entre mitgeres
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Guarderia + 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.

Façana al carrer Bellaire
Detall espiral i cornisa
Detall balcó
Detall llinda
4

FID

521

FID

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

521

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 una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es composa de tres parts: la porta d’ entrada, de 3 fulles, se situa lleugerament
aixecada respecte al nivell del carrer. En planta primera en línia vertical hi ha un balcó amb una
porta i una finestra, i en el segon nivell, dues finestres tancades amb porticons corredissos
vermells. Les obertures i la part de paret en la que es situen estan endarrerides uns 10 cm
respecte a la línia de façana.
Tanquen l’ alçat unes obertures amb gelosia de ventilació del sota coberta, i el corona un ràfec
amb voltes pintat en ocre.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Llinda de pissarra, cornisa/ràfec pintada en color ocre

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en blanc

Regular

COBERTA: terrassa
DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

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 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 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

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i142)
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 Bellaire, 9
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab 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

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Bellaire
Detall finestra
Detall decoració
Detall baixant

4

FID

522

FID

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

522

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Dos aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana està formada per tres nivells sobre rasant: en planta baixa la paret amb paredat de
pedra emmarca les dues obertures existents, la porta d’ entrada i una gran finestra. En el primer
nivell trobem alineat un balcó amb dues obertures per damunt de les quals s’ aprecia una
decoració geomètrica en pedra. Aquest nivell es troba parcialment pintat en blanc. En la tercera
planta hi ha dues obertures; tanca la façana un balcó corregut, prolongació del terrat situat en el
darrer nivell.

Bo

Bo

Acabats.
Planta baixa amb paredat de pedra, primer i segon nivell pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Davantals, lloses i llindes de pissarra

Bo

FUSTERIES: fusta color verd

Bo

COBERTA: inclinada de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment 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)
●
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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 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
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: el balcó terrassa
de la coberta i la restitució de la coberta a dues aigües

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

523

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica Turó des Fondal. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
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

2

1

1. Façana al carrer Bellaire
2. Detall balcó
3. Detall porta
3

FID

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

523

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La porta d’ entrada està formada per un arc constituit per 12 dovelles més la clau.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Compos. de rectangles

N. PLANTES (observades /cadastrals )

TIPUS COBERTA:

Planta baixa + 2 nivell

Inclinada a dos aigües

/

3

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’accés a la casa es situa per damunt del nivell del carrer; s’hi accedeix pujant dos esglaons que,
allargats es converteixen en bancs adossats a la façana. Les obertures del nivell superior no es
situen alineades verticalment amb la porta d’ entrada.
En la planta primera hi ha dos balcons amb llosa en voladiu, el de l’esquerra reforçat amb unes
mènsules. La planta segona mostra dues finestres de proporcions quadrades.
Acabats.
Pintat en blanc

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: Porta amb arc de dovelles en pedra; llinda, replanell i
davantals en pissarra.

Bo

FUSTERIES: fusta blava

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, així com
l’estructura i distribució interior, com a peça de notable valor ambiental dins el nucli antic, 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

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 afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
S’autoritza la modificació d’obertures en el segon nivell de 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
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

524

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 5
SOLAR

Afectació arqueològica Turó des Fondal. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

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

2

1
1.
2.
3.
4.

4
Façana al carrer Bellaire
Detall finestra
Detall baixant
Detall terrassa

3

FID

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

524

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )

TIPUS COBERTA:

Planta baixa + 2 nivells

2 aigües asimètriques i terrat

/

1

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 524 presenta una única façana al carrer de Bellaire.
L’antiga construcció menestral ha estat transformada a principis del segle XX. En planta baixa
trobem un accés de grans dimensions. En línia vertical es situen en la planta primera, dues
estretes finestres balconeres, sense llosa i amb unes baranes metàl·liques. La façana, de
composició senzilla, es tanca amb la barana pintada en blau corresponent al terrat del darrer
nivell. L’alçat presenta un equilibri entre buits i plens i les obertures es distribueixen de manera
ordenada.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: davantals i llinda en ceràmica

Bo

FUSTERIES: fusta blava

Bo

COBERTA: 2 aigües asimètriques amb terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de ceràmica

Regular

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 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 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: la barana del
terrat-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

525

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 3
SOLAR

Afectació arqueològica Turó des Fondal. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

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

2

1

1. Façana al carrer Bellaire
2. Detall balcó
3. Detall planta baixa
3

FID

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

525

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, dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Esquemàticament molt senzilla, la façana s’ articula amb una entrada lleugerament aixecada
sobre el nivell del carrer i una gran finestra, en planta baixa. En línia amb aquesta, en els pisos
superiors trobem un balcó i una finestra de forma rectangular en correspondència del
sotacoberta.
El balcó del primer nivell té una petita llosa en voladiu decorada amb rajoles ceràmiques i una
barana senzilla metàl·lica.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda, davantals i llosa en pedra

Bo

FUSTERIES: fusta pintada en blau

Bo

COBERTA: 2 aigües amb teula àrab i carener paral·lel a la façana

Bo

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli Històric

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 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 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 i142)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

526

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Call, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call i Turó Fondal. Llei 9/1993 Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Hab. 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

2

1

3

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer des Call
Detall balcó
Porta d’entrada
Façana al carrer Bellaire

4

FID

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

526

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La façana al carrer de Bellaire es mostra en contradicció amb l’entorn edificatori

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer des Call es presenta integrada amb l’entorn, en planta baixa trobem la porta
d’entrada i una petita obertura de proporcions quadrades. En el primer pis se situa no alineat, un
balcó amb barana metàl·lica decorada. El seu costat un’ altra finestra petita. Tanca la façana un
balcó corregut agafant tota l’amplada, afegit posteriorment.
La façana al carrer de Bellaire presenta una gran obertura en correspondència amb la porta
cotxera, que ocupa tota la façana i s’uneix amb l’obertura del pis superior.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES:

Regular

FUSTERIES: fusta i ferro pintat de blanc

Regular

COBERTA:
DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca especialment la barana de forja del balcó situat a la façana del carrer des Call
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 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 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

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: tercer pis de la
façana al carrer de Bellaire amb el balcó corregut

●

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 Bellaire, 1
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

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 carrer Bellaire
2. Tortugada ceràmica (carrer Bellaire)
3. Detall baixos carrer de Bellaire

2

FID
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FID

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

527

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES:

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

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 Bellaire presenta dues entrades, una de les quals destinada a ús
comercial. Per damunt, en línia vertical trobem dos balcons, un per planta, amb les respectives
obertures.

Correcte

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament de les obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes, pintades en blau i envernissades als baixos

Bo

COBERTA: dues aigües amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment

Regular

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 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 l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
S’autoritza unificar la pintura, d’acord amb la carta de colors, en totes les
fusteries

●
●
●

●
●
●
●

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 dues llosanes del balcó (P1 i P2) en dues
cadascuna d’elles, d’acord amb els criteris del PE

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

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Carrer des Call, 4
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
modificada
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

4
1.
2.
3.
4.
5.

Façana (part superior) al carrer des Call
Façana (part inferior) al carrer des Call
Detall torugada façana al carrer des Call
Detall balcó planta primera carrer des Call
Detall llinda planta baixa carrer des Call
5

FID

527.1

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

FID

527.1

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES:
Destaca principalment la composició, molt equilibrada en la proporció i ritme de forats,
així com en el tractament de les obertures. A remarcar la forma i disposició dels dos
balcons, amb més vol el de planta primera i menys sortida el de la segona planta.
Ambdues llosanes són realitzades amb úniques lloses de pedra de Cadaqués. La
inferior es suporta directament sobre bigues de fusta.
Cal destacar també les baranes de forja; la tortugada original a base de ceràmica
vidriada verda i la llinda de pedra sobre l’obertura en planta baixa que correspon a
l’accés més les altres llindes –més senzilles- a d’altres obertures.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 2 nivells
/
3
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana té, en planta baixa dues obertures situades en alçades diferents, per sobre de les quals
es disposa, de manera no alineada, un balcó. A la seva dreta també apareix una finestra. Tanca
l’alçat un altre balcó al segon pis.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Correcte

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llinda de pedra en l’accés en PB i altres llindes de pedra a la
resta de les obertures de la façana

Bo

FUSTERIES: portes i finestres/trals de fusta, envernissades en planta baixa i pintades en vermell
Cadaqués (P1 i P2)

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment els elements següents: tortugada ceràmica, balcons amb llosana de pedra, baranes
metàl·liques de forja, llindes de pedra i les fusteries
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 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 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 o substitució injustificada de la tortugada original

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 del Doctor Callis, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

4

Façana al c. Doctor Callís
Façana al carrer Bellaire
Detall balcó
Detall porta
Detall desguàs coberta
Detall finestra

5

6

FID
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FID

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

528

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció que requereix una intervenció d’adequació mantenint, però els seus
valors ambientals.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

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 del Doctor Callís es composa de planta baixa i tres plantes sobre rasant. Les
obertures no segueixen un precís ordre distributiu: trobem una porta d’accès al local i per damunt
d’aquesta, un balcó amb una petita finestra al costat; en la planta segona dos balcons amb
voladius diferents i en la planta tercera una finestra i l’ampit del terrat que trenca la línia de
coronament.
La façana al carrer de Bellaire presenta només una obertura; la resta de la façana és cega i està
arrebossada i pintada només fins a la meitat del segon pis.

Regular
Dolent

Acabats. Arrebossat i pintat en blanc amb una part vista. Desprès d’una restauració de la façana,
algunes parts es mostren encara sense pintar
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: fusta color natural i pintada en blanc

Regular

COBERTA: inclinada, 1 aigua amb teula àrab

Regular

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

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès tipològic i compositiu de la façana que li atorgaria el Nivell de Protecció 3; és necessària 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 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc llevat de les plantes que són volums disconformes
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 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

●

S’autoritza definir un tractament de la mitgera-façana al carrer de Bellaire,
coronament i coberta de l’edifici, adequar els baixos i sanejar la resta de la
façana, amb extracció de la cònsola d’aire condicionat

●

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 del Doctor Callís, 4
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i local
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 doctor Callís
2. Detall balcó
3. Detall baixos
3

FID

529

FID

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

529

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici aixecat en el decurs de la segona meitat del segle XX, sense cap característica
rellevant ni voluntat d’integració amb l’entorn edificat. El tamany de les obertures i dels
balcons, així com el vol i la proporció d’aquests és contradictori en el paisatge del
carrer del Doctor Callís i reclama una urgent adequació.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es presenta distribuïda sobre un eix vertical i es desenvolupa en tres plantes; les grans
obertures determinen una inferioritat de volums plens. En planta baixa trobem la porta d’entrada
al cos d’escala així com l’accés al local. Per damunt d’aquest se situen les plantes dels habitatges
amb tres balcons alineats i una terrassa que tanca l’ alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta, elements pintats en verd, excepte les portes dels baixos envernissades

Regular

COBERTA: Terrat

Regular

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

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 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’adequació integral d’obertures (tamany), balcons i l’enderroc
del quart nivell i la formació de la coberta a dues aigües.

●

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 del Doctor Callís, 6
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i local
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 carrer del Doctor Callís
Terrassa
Balcó segon nivell
Balcó primer nivell

4

FID

530

FID

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

530

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Un altre de les construccions menestrals, aixecades a la segona meitat del segle XIX
al llarg del carrer del Doctor Callís. Sens dubte la proximitat amb el Portal determina
l’activitat comercial d’aquest carrer, molt vinculat al mercat. Per això no és estrany la
gran quantitat de baixos comercials vinculats originàriament a l’alimentació i venda
d’aliments del camp i del mar.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 4 nivells
/ 4
Inclinada, 1 aiguas i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es composa de 4 nivells; les obertures no estan alineades, i la relació entre plens i buits
es manifesta equilibrada. En planta baixa trobem l’entrada al local comercial, sense elements
vistos i per damunt, no alineats verticalment, un balcó en cada planta, amb lloses de curt voladiu i
baranes metàl·liques. Un gran finestral amb barana metàl·lica, afegit posteriorment, tanca l’ alçat.

Regular

Regular

Acabats.
Pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: fusta; portes i finestres, envernissada als baixos i pintada en verd i blanc nivells
superiors

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat de blanc

Regular

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. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 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, 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 la remonta (4t i 5è
nivell) i la formació de nova 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.

FID

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

531

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i magatzem
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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

4

1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Doctor Callís
Porta d’entrada
Balcó segon nivell
Detall desguàs coberta.

3

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

FID

531

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge menestral de la segona meitat del segle XIX que manté alguns elements
característics: el tipus de fusteries, les baranes senzilles de forja, la diferenciació de
les dues entrades, etc...

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrassa – terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La composició reflecteix la de la casa menestral; en planta baixa trobem 2 portes d’entrada,
l’accés a la botiga i l’accés als habitatges; en els nivells superiors trobem dos balcons no alineats
entre ells; tanca l’alçat l’ampit massís del terrat situat en el darrer nivell.
Les obertures no segueixen determinats eixos de distribució tot i que la relació entre plens i buits
es manifesti equilibrada.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en vermell Cadaqués

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

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 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 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 afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per adequar la
construcció actual a la normativa del PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00 m) així com
la formació de la coberta tradicional a dues 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 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

●

S’autoritza la formació de ràfec com a remat del faldó de coberta

●

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 des Call, 2 / Carrer Dtor. Callís, 10
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 al carrer del Doctor Callís
Façana a la carrer des Call
Detall finestra
Detall porta
Detall baixant

4

5

FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

532

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció edificada sobre les restes d’antics habitatges de l’època medieval que
formaven part de les construccions interiors al recinte emmurallat.

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:
Al carrer del Doctor Callís la façana es composa d’una obertura en planta baixa: l’accés al local
comercial. A l’esquerra hi ha un passatge amb arc des del qual s’ accedeix al carrer des Call. Per
damunt d’aquest trobem dues plantes amb obertures situades en línia vertical.
La façana al carrer des Call forma una ‘L’: la part corresponent al passatge presenta unes
finestres alineades; en la part esquerra, perpendicular a l'anterior, l’ accès a l’ habitatge i la resta
des les obertures.

bo

bo

Acabats.
Pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: Lloses, pestanyes i llindes en pissarra, arcs rebaixats amb
maó ceràmic

bo

FUSTERIES: fusta natural i pintada en verd

bo

COBERTA: inclinada de teula àrab

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca l’estructura dels arcs rebaixats, formats per maons a sardinell, així com els balcons en la façana del
carrer de Dr. Callís, amb llosana de pedra de Cadaqués suportada per cartel·les metàl·liques. Altrament cal
remarcar la senzillesa de les baranes de forja.
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 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 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. 137 i 138)
Els que regula el Pla Especial.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

533

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Call, 6
SOLAR

Afectació arqueològica es Call i Turó Fondal. Llei 9/1993 Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2

3

1

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer des Call
Antic forn
Detall desguàs coberta
Detall balcó

4

FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa tradicional amb la presència del tradicional forn en façana

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada, 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa hi ha dues obertures, l’entrada al local comercial que queda emmarcada per un
arc, i l’ accès al cos d’ escales que condueix als nivells superiors. En la planta primera hi ha un
balcó amb llosa de petites dimensions, dotada de 3 mènsules, totes en pissarra.
Al damunt trobem una petita finestra molt senzilla amb el forn al costat.
Acabats.
Pintat en blanc

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda, llindar, llosa i mènsules en pissarra

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en marró

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics

Regular

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 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 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

534

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Call, 10
SOLAR

Afectació arqueològica es Call i Turó Fondal. Llei 9/1993 Patrimoni Cultural Català

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

2

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana al c. des Call
Detall planta baixa
Detall finestra en planta baixa
Segon nivell

4

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

FID

534

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

3

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat) i inclinada (cos superior)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana presenta unes grans obertures alineades entre elles verticalment i una relació entre
buits i plens equilibrada.
Les obertures es distribueixen de la següent manera: en planta baixa hi ha l’accès (pujat sobre un
esglaó que es converteix en banc) i una finestra al costat; en planta primera es mostra un balcó
amb dues obertures i, en el nivell superior, sobre el mateix eix vertical dues finestres. Tanca
l’alçat la barana metàl·lica del terrat situat en el darrer nivell.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; pintades de color blau i blanc

Regular

COBERTA: Plana (terrat-terrassa) i inclinada (àtic)

Regular

DESGUÀS COBERTA: --

Regular

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, excepte per adequar la
construcció actual a la normativa del PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00 m) així com la
formació de la coberta tradicional amb faldó entregant a la façana
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
A partir dels mateixos es podran reestructurar les obertures per tal d’adequar-la als
criteris compositius, mides i proporcions establertes en el conjunt històric i
especialment en el carrer Curós
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 que superen l’alçada i número de
plantes permeses pel PGOU, així com la posterior formació de la coberta inclinada

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 Call, 12
SOLAR

Afectació arqueològica es Call. 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

3

4
5

1
1. Façana al carrer des Call
2. Detall balcó prim nivell
3. Detall porta d’entrada

4. Detall baixant
5. Detall cornisa

FID

535

FID

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

535

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 una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:.
La façana al carrer des Call està formada per tres nivells sobre rasant.
En planta baixa trobem la porta d’ entrada i una finestra; alineat amb aquesta, un balcó amb
llosa tant en el primer nivell com en el segon.
Les obertures es troben alineades entre elles en la part esquerra de la façana; en la dreta en
canvi es mostra només la porta d’accès al cos d’escales. La relació entre buits i plens és
equilibrada.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar i davantals en pissarra o ceràmica

Regular

FUSTERIES: fusta color natural i blanc

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en verd

Regular

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 2. Protecció del tipus

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 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 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

●

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 Call, 14
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Afectació arqueològica es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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

4

1. Façana al carrer des Call
2. Detall llosa
3. Detall entrada

5

4. Detall entrada
5. Detall balcó

FID

536

FID

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

536

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 una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
A la planta baixa la façana es composa de dues entrades: una més gran que es l’entrada al taller,
i l’altra l’entrada als habitatges. Totes dues es trobem aixecades sobre alguns esglaons.
Al damunt trobem un balcó amb llosana en pedra reforçada per tres mènsules amb motllures.
Alineades amb les dues obertures del balcó trobem, en el tercer nivell, dos petits balcons més;
tanca l’alçat l’ ampit del terrat.
La relació entre buits i plens és equilibrada i les obertures es situen en general alineades entre
elles.

Regular

Dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb pèrdua de pintura en algunes zones
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar en pissarra, llosa en ceràmica i mènsula decorada amb
motllures

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en blanc

Regular

COBERTA: terrassa

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment gris

Regular

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 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 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 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

●
●
●

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

537- 541

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del Dr. Trémols, s/n / C. sa Bretxa, 3
SOLAR

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

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa burgesa noucen.
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

4
1

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Façana a la plaça del Doctor Trèmols
Façana al carrer de sa Bretxa
Detall finestra carrer de sa Bretxa
Detall terrat
Detall balcó
Detalls decoració i detall teules
6
5

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

FID

537- 541

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La nova construcció amb reminiscències noucentistes s’efectua sobre una primitiva
edificació d’habitatge unifamiliar, de planta baixa i pis i de tipologia tradicional (Finals
s. XIX). Ho denota el balcó suportat amb mènsules treballades i la barana de forja, així
com el remat aparent de la línia de l’antic ràfec. El terrat del darrer nivell presenta una
façana ‘fictícia’ amb arcs i diverses decoracions.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 4
/
5

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Doctor Trèmols consta de dues parts que formen un angle lleugerament
còncau. La primera part presenta una porta d’entrada molt gran i alineades en el nivell superior, 4
obertures de diverses mides. La segona part mostra una porta d’accès, tres obertures alineades
verticalment i una terrassa amb una façana ‘fictícia’ amb arcs. Totes les obertures mostren unes
decoracions que simulen les teules de la coberta. La façana al c. sa Brexta, està igualment
dividida en dues part, les obertures són finestres de mides més o menys uniformes; en planta
baixa trobem un total de tres entrades i una finestra.
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Petit perfilat sinusoide i figuratiu, reproduint la teula en llindes

Bo

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

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic esmaltat en verd

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

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, 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

●

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 el color 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

●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS
ADEQUACIONS

S’autoritza l’enderroc de la planta quarta (volum disconforme)
Elements a adequar: Les lloses dels balcons tindran una llargada màxima de 2 m, una
separació mínima entre elles de 60 cm, un vol màxim de 50 cm i un gruix de 12 cm;
mantindran l’ortogonalitat amb les façanes

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)

FID

538

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Pl. del Dr. Trèmols, s/n
SOLAR

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Final XIX / 1961

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR reforma

Pelagi Martínez

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 Saderra

2

4

1

3

1. Façana a la plaça del
Doctor Trèmols
2. Façana al carrer del
Doctor Callís
3. Detall balcó
4. Façana al carrer del
Doctor Callís

FID

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

538

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:
Dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Doctor Trèmols es composa de planta baixa més 3 pisos; les obertures
es troben alineades tant verticalment com horitzontalment i consten de dues portes d’entrada amb
arc rebaixat i cornisa en pedra vista.
El primer nivell mostra en façana un balcó amb dues obertures emmarcades amb pedra. La llosa
està reforçada amb mènsules decorades amb motllures.
La segona planta es composa de les mateixes obertures tot i que una mica més petites.
Tanca l’ alçat la terrassa del darrer nivell, amb un pla de façana endarrerit i coberta de fusta.

Bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en color ocre

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: finestres emmarcades amb pedra vista.

Bo

FUSTERIES: fusta color natural i verda

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües

Bo

DESGUÀS COBERTA: i baixant de fibrociment pintat de blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
‘Pla especial del front marítim del conjunt històric de Cadaqués’, maig 2002. Generalitat de Catalunya. Direcció
General d’Urbanisme, Servei Territorial de Girona. Redactora Carme Bosch i Arauz.
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

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 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 (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 (anys 1910-1915) amb la façana de la Casa Saderra. La
façana és emmarcada en vermell. A la part inferior es disposa una ampliació de la mateixa fotografia. A
la dreta de la fotografia el Pont de Pedra i l’edifici de la Societat l’Amistat (Casino).

FID

538

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

FID

539

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Callís, 3-5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i 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

3

4
1
3. Façana a la plaça del Dr. Trèmols
4. Façana al carrer del Dr. Callís
5. Detall balcó

2
1. Detall portes d’entrada
2. Detall desguàs coberta

5

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

FID

539

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de rectangles

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

TIPUS COBERTA:
2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Doctor Trèmols s’articula en 5 plantes sobre rasant. Les obertures de
cada nivell es troben alineades verticalment entre elles; en planta baixa una porta permet l’accés
al restaurant, que ocupa també part del primer pis; la resta es destinen a habitatge.
La façana al carrer del Doctor Callís es presenta amb dues entrades: una corresponent al
restaurant i l‘altra als habitatges. L’únic balcó present en la façana se situa en el primer nivell. La
resta de les plantes mostren finestres de diverses mides i no alineades entre elles.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; porta, finestres i persianes de llibret, pintades en blau i verd

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües en teula àrab
DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar a la façana marítima: En la P1, la llosa del balcó tindrà un vol màxim de 60 cm i un gruix de
12 cm. No presentarà cap tipus d’aplacat. En la P2l la llosa del balcó tindrà una llargada màxima de 2 m, un vol
màxim de 50 cm i un cantell de 12 cm; mantindrà una separació de veïns de 60 cm i l’ortogonalitat amb la façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

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
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 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
S’autoritza la restitució del balcó del primer nivell, l’eliminació del tendal i el
tractament del remat de l’edifici, amb faldó de coberta entregant amb ràfec a la
façana, suprimint la construcció afegida, d’acord amb les notes complementàries.
La planta quarta és un volum disconforme

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 (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
existent, emmarcada en vermell. A la dreta de la fotografia el Pont de Pedra i l’edifici de la Societat
l’Amistat (Casino). La fotografia inferior, també de començaments del segle XX, mostra una
panoràmica de gran part del front marítim de ponent, amb el sector des Portal; al bell mig la façana de
l’edificació construïda en la parcel·la FID 539.

FID

539

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

Ampliació de la imatge anterior, amb el front marítim consolidat des Portal i la façana disposada al
costat esquerra de la Casa Saderra.

FID

539

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

FID

540

IDENTIFICACIÓ GENERAL
SITUACIÓ :
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

P. del Dr.Trèmols,s/n

EMPLAÇAMENT
Afectació arqueològica muralla i es Call. Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

TIPUS EDIFICATORI

Casa Burgesa
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

3

1

2

6

5

4.
5.
6.
7.

4

Façana a la plaça del Dr. Trèmols
Façana al carrer del Dr. Callís
Detall en pedra
Detall balustrada

1. Detall balcó
2. Façana amb una capelleta
3. Detall porta d’entrada
7

FID

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

540

TIPOLOGIA
ENTRE MITG.

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Senzilla construcció tradicional transformada posteriorment. Probablement dataria del s.
XVIII i seria adaptada com habitatge burgès a finals del s. XIX. Cal remarcar el remat
neoclàssic de l’edifici amb la barana –formada per una balaustrada- i la cornisa
treballada. Cal esmentar la disposició d’una capelleta en façana, com a símbol de la
religiositat popular i tradicional al llarg del segles XVIII – XIX.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Composic. de quadrats

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Parcialment
Bo

La casa té tres façanes, una a la plaça Doctor Trèmols, una al passatge que uneix la plaça
amb el c/ del Doctor Callís i una tercera donant a aquest carrer. La primera es composa de 4
plantes sobre rasant, en les que en general les obertures segueixen un eix de simetria. En
planta baixa hi ha dues entrades de diferent mida. Per damunt d’ aquestes, trobem tres planes
amb balcons, i en cada nivell el balcó mostra una llosa diferent amb barana decorada. Totes
estan reforçades per mènsules metàl·liques a 45º. Tanca la façana una cornisa decorada que
conté la tortugada, així com la barana amb balustrada que protegeix del terrat del darrer nivell.
La façana lateral presenta, en el passatge, només unes petites obertures: dues entrades i una
finestra, així com una pintura emmarcada representat la Verge i Jesús. La façana posterior no
presenta cap accès, només tres obertures en línia vertical i dues petites finestres en la planta
superior. Tancant l’alçat hi ha una altra balustrada. La no correspondència dels estils de les
façanes podria significar l’existència de dos habitatges en la mateixa parcel·la, recolzant això
la presència de dues portes laterals, cadascuna d’ accès a un habitatge diferent.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Parc. Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llindars, llinda i davantals en pissarra

Bo

FUSTERIES: Persiana de fusta pintada en blau

Bo

COBERTA: inclinada a una aigua en el tram central i terrat a les dues façanes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada amagada rera la cornisa i 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 (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 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 altre 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
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

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 (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)

Tres imatges del front marítim consolidat des Portal de principis del segle XX. Es pot contemplar la
façana neoclàssica de la construcció situada dins la parcel·la FID 540. La façana és emmarcada en
vermell. A la part inferior es disposa una nova fotografia del mateix període –els arbres des Portal són
acabats de plantar- amb la construcció assenyalada i una ampliació de la imatge.

FID

540

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

SITUACIÓ

Carrer des Puig, 11
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. 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. Façana principal a sud

3. Detall porta accès

2. Façana lateral amb accès al pati

4. Detall balcó

5. Façana alteral a oest

FID

543

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

FID

543

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Illa en cantonada amb pati exterior orientat a nord al qual es pot accedir també des del
carrer lateral. L’edificació, situada en un solar que ja apareix consolidat en el plànol
històric de 1887, presenta façanes ordenades seguint eixos horitzontals i verticals.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

E.
C.

FAÇANES:
La façana principal, a sud, presenta una composició ordenada on les obertures es situen alineades en dos
eixos verticals: a l’esquerra dues finestres de la mateixa mida i de proporcions verticals (una per planta),
tancades amb porticons de fusta, i a la dreta una finestra balconera en el primer nivell i la porta d’accès en
planta baixa. La llosa del balcó del primer nivell està formada per una única peça de pedra (pissarra),
reforçada per dues costelles-mènsules també en pedra. Com a coronament d’aquesta façana, existeix una
tortugada ceràmica sense pintar que recull les aigües del vessant sud de la coberta. Els pendents d’aquesta
coberta inclinada a dues aigües es manifesten en l’alçat lateral, situant-se en el punt mig el vèrtex del
carener. Aquesta façana presenta diverses obertures protegides per porticons i reixes així com un segon
accès a nivell de la primera planta, situat quasi al final dels trams esglaonats que salven el desnivell del
carrer. La part nord de la parcel·la està ocupat per un pati exterior al qual s’accedeix també des del carrer,
amb una porta de fusta trencant el mur de tancament del solar realitzat amb paredat de pedra.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color vermell Cadaqués. A la façana lateral s’aprecien uns porticons
metàl·lics de color blanc situats cap a l’interior. Barana metàl·lica pintada en negre.

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs i carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es preserven també el banc i els graons de l’entrada. Davant qualsevol intervenció (llicència) que es demani,
s'haurà de sol·licitar un informe preceptiu i vinculant a la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que serà qui autoritzarà o denegarà l’actuació, en
tractar-se d'una situació litigiosa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

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 Qualsevol intervenció haurà de mantenir el mateix volum i gàlib de la construcció original,
fent la coberta de teula a dues aigües (extensió de la Sentència de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de juny de 2007)

FAÇANES

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

●

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 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

●

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 Puig, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

1. Façana

2. Detall planta baixa i primer nivell

3. Detall

FID

544

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

FID

544

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb una única façana al carrer i un petit pati exterior en la part nord del
solar situat per sota del nivell del carrer. La parcel·la ja apareix consolidada en el
plànol històric de 1887-1891.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
planta baixa + 1 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

E. C.

FAÇANES:
La façana es pot dividir en dues parts molt diferenciades: la planta baixa i la planta primera, separades
físicament pel balcó continu de la primera planta. La planta baixa, protegida pel voladiu de la llosa d’
aquest balcó, s’ha realitzat amb aplacat de pedra pintat en blanc; presenta la porta d’accès en l’extrem
dret i tres finestres alineades superiorment, una més petita al costat de la porta i dues més en la part
esquerra, una doble de l’altra. El primer nivell, en canvi, es mostra com una gran balcó corregut (separat
en dues parts amb un muret baix) amb barana metàl·lica senzilla pintada en negre i un tancament de
façana que queda endarrerit respecte al de la planta baixa. En aquest tancament es situen uns grans
finestrals corredissos de dues fulles. La façana queda coronada per una tortugada ceràmica pintada en
blanc. En la part posterior del solar (nord) s’aprecia la formació d’ un petit pati exterior en la part esquerra,
que es situa en una cota inferior respecte a la del carrer.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb planta baixa amb paredat de pedra pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixants de fibrociment un pintat en blanc i
l’altre en color teula.

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Davant qualsevol intervenció (llicència) que es demani, s'haurà de sol·licitar un informe preceptiu i
vinculant a la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació que serà qui autoritzarà o denegarà l’actuació, en tractar-se d'una situació litigiosa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2b)

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
Qualsevol intervenció haurà de mantenir el mateix volum i gàlib de la construcció original,
fent la coberta de teula a dues aigües (extensió de la Sentència de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de juny de 2007)

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
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
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 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 redefinició del balcó-terrassa del primer pis amb la reducció del tamany i del
vol de les llosanes un cop fragmentat el mateix

●

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 Puig, 15
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

-

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL

Habitatge
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. Façana a sud-est

2. Detall façana

FID

545

FID

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

545

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en construcció, amb la llicència suspesa pel Departament de Cultura de la
Generalitat. Només es pot apreciar en la part ja construïda l’alçada, l’estructura i la
forma inicial dels forats, però sense el tancament.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Davant qualsevol intervenció (llicència) que es demani, s'haurà de sol·licitar un informe preceptiu i
vinculant a la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació que serà qui autoritzarà o denegarà l’actuació, en tractar-se d'una situació litigiosa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Qualsevol intervenció haurà de mantenir el mateix volum i gàlib de la construcció
original, fent la coberta de teula a dues aigües

●

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’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’adequació de la construcció proposada a la normativa edificatòria del
present Pla Especial en la seva Àrea Territorial i d’acord amb la clau 2b (conservació de
l’estructura urbana) del Pla General d’Ordenació Urbana i el compliment de la Sentència
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
25 de juny de 2007

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

545

Fotografia del perfil de la coberta de l’edificació original, a una vessant, abans de la intervenció (esquerra de la imatge)

Fotografia de l’ampliació on s’aprecia el pla lateral del perfil que tenia la coberta de l’edificació original (una vessant)

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 27
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

2a meitat 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

3. Detall accès

1. Façana marítima a sud

4. Detall balcons façana a sud
2. Façana posterior a nord

FID

546

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

FID

546

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb una façana de P.B.+ 3 nivells al carrer principal i una
altra amb una única alçada, al carrer posterior. Presenta una composició regular en la
que les obertures no es situen del tot alineades. L’únic element dissonant és el volum
endarrerit i disconforme del darrer nivell, amb accès al terrat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ edificació presenta, en els primers dos nivells de la façana marítima, dues obertures per planta:
en planta baixa hi ha l’ accès, aixecat sobre diversos esglaons, a l’esquerra i una finestra de
proporcions verticals a la dreta. En les plantes primera i segona les finestres són balconeres amb
accès a un balcó corregut que ocupa pràcticament tota l’amplada de la façana (tot i que el balcó
de la primera planta és una mica més curt). El segon nivell les dues obertures es converteixen en
un únic finestral de diverses fulles, ocupant la part central de la façana. Totes les obertures estan
protegides per uns porticons de fusta pintats en verd que en la segona planta són corredissos. El
darrer nivell està ocupat per un terrat que es mostra en façana amb un petit ràfec i un ampit
format per una barana metàl·lica contínua i al qual s’accedeix des d’un volum endarrerit respecte
al pla de façana i amb una orientació diferent. Degut al desnivell existent entre els dos carrer, la
façana posterior presenta només una alçada amb coberta inclinada de teules que es situa
endarrerida respecte al límit del solar, deixant la resta de l’espai lliure per a un pati exterior
pavimentat amb accès directe des del carrer.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre

Bo

COBERTA: Inclinada a deus aigües amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA:

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’edificació és inclosa en el catàleg del Pla Especial del Front Marítim. Elements a adequar: la llosa del balcó de la
segona planta s’ha de convertir en dues lloses exemptes de 2m de llargària màxima i 50cm de vol, amb 3cm de
separació entre elles i 60cm dels veïns. S’haurà d’adequat també el volum disconforme del tercer pis.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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 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 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 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 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 volum disconforme de la planta 3a

●

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 des Pianc, 19
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1964)

AUTOR

P.Harnden/L.Bombelli

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. Detall cavalló

3. Detall segon accès
façana lateral

4. Façana lateral a oest

1. Façana principal a sud

5. Detall tercer
accès alçat posterior

6. Façana marítima

FID

547

FID

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

547

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estret solar en cantonada amb tres façanes al carrer. Forma part d’una única actuació
arquitectònica que engloba els dos solar següents, de tal manera que, sota una
mateixa coberta es desenvolupen tres propietats, tres escales de veïns amb la
mateixa façana en els tres casos.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat marítim presenta una composició en la que, emmarcats pels dos tancaments laterals, se
succeeixen tres grans buits corresponents a les terrasses de cada nivell. Aquestes queden
separades per les lloses dels forjats sobre les que es recolzen unes baranes metàl·liques
senzilles pintades en blanc. El tancament queda endarrerit respecte al pla de façana principal i
presenta, en cada nivell dos grans finestrals corredissos que, inclinats en planta, ocupen la
totalitat de l’amplada de la crugia. A l'igual que les dues parcel·les veïnes, aquestes terrasses
cobertes es tanquen amb uns porticons de fusta pintats en blanc. En aquest cas només l’
habitatge del primer pis els té col·locats. La planta baixa es troba també endarrerida respecte al
pla de façana principal amb un tancament inclinat en el que l’accès el produeix per l’extrem
esquerre. Un ràfec continu perfilat per una tortugada ceràmica coronen aquesta façana.
L’alçat lateral, sobre el qual es recolzen els trams esglaonats del carrer en forta pendent, presenta
petites obertures de proporcions quadrades així com un segon accès en correspondència del
nivell de la primera planta. La seva línia de coronament subratlla els vessants inclinats de la
coberta a dues aigües. Un tercer accès es produeix per la façana posterior.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc
empotrat en façana

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurien d’unificar els porticons de les façanes en tots els habitatges per tal de crear un alçat comú continu.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
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

●

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 l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color original: 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 (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 des Pianc, 21
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX (1964)

P.Harnden/L.Bombelli

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. Detall planta baixa façana principal

1. Façana principal a sud

5. Detall cavalló façana
posterior a nord
3. Façana marítima

4. Accès en façana posterior

FID

548

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:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estret solar entre mitgeres amb dues façanes al carrer. Forma part d’una única
actuació arquitectònica que engloba els dos solar següents, de tal manera que, sota
una mateixa coberta es desenvolupen tres propietats, tres escales de veïns amb la
mateixa façana en els tres casos.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat marítim presenta una composició en la que, emmarcats pels dos tancaments laterals, se
succeeixen tres grans buits corresponents a les terrasses de cada nivell. Aquestes queden
separades per les lloses dels forjats sobre les que es recolzen unes baranes metàl·liques
senzilles pintades en blanc. El tancament queda endarrerit respecte al pla de façana principal i
presenta, en cada nivell dos grans finestrals corredissos que, inclinats en planta, ocupen la
totalitat de l’amplada de la crugia. A l'igual que les dues parcel·les veïnes, aquestes terrasses
cobertes es tanquen amb uns porticons de fusta pintats en blanc. En aquest cas tots els
habitatges els tenen col·locats. La planta baixa es troba també endarrerida respecte al pla de
façana principal amb un tancament inclinat en el que l’accès el produeix per l’extrem esquerre. Un
ràfec continu perfilat per una tortugada ceràmica coronen aquesta façana. Un segon accès es
produeix per la façana posterior que, degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior,
presenta només una alçada. Aquest accès es realitza en correspondència del darrer nivell de
l’alçat marítim.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc
empotrat en façana

Bo

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 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 composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

●

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 l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color original: 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 (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 des Pianc, 23
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1964)

AUTOR

P.Harnden/L.Bombelli

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. Detall accès façana principal

1. Façana principal a sud

4. Detall accès façana
posterior a nord
3. Façana marítima

FID

549

FID

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

549

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estret solar entre mitgeres amb dues façanes al carrer. Forma part d’una única
actuació arquitectònica que engloba els dos solar següents, de tal manera que, sota
una mateixa coberta es desenvolupen tres propietats, tres escales de veïns amb la
mateixa façana en els tres casos.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat marítim presenta una composició en la que, emmarcats pels dos tancaments laterals, se
succeeixen tres grans buits corresponents a les terrasses de cada nivell. Aquestes queden
separades per les lloses dels forjats sobre les que es recolzen unes baranes metàl·liques
senzilles pintades en blanc. El tancament queda endarrerit respecte al pla de façana principal i
presenta, en cada nivell dos grans finestrals corredissos que, inclinats en planta, ocupen la
totalitat de l’amplada de la crugia. A l'igual que les dues parcel·les veïnes, aquestes terrasses
cobertes es tanquen amb uns porticons de fusta pintats en blanc. També en aquest cas tots els
habitatges els tenen col·locats. La planta baixa es troba també endarrerida respecte al pla de
façana principal amb un tancament inclinat en el que l’accès el produeix per l’extrem esquerre. Un
ràfec continu perfilat per una tortugada ceràmica corona aquesta façana. Un segon accès es
produeix per la façana posterior que, degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior,
presenta només una alçada. Aquest accès es realitza en correspondència del darrer nivell de
l’alçat marítim.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc
encastat en façana

Bo

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 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
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

●

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 l’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color original: 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 (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 des Pianc, 25
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. Detall façana

1. Façana marítima

2. Detall porta accès

FID

550

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb una façana al carrer. Presenta una composició regular
en la que les obertures es situen alineades vertical i horitzontalment. L’únic element
dissonant és el volum endarrerit i disconforme del darrer nivell.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Dos eixos verticals organitzen la única façana visible des del carrer; sobre aquests es situen,
alineades, totes les obertures a excepció de les del darrer nivell, situades en un pla endarrerit i
girat. En l’extrem dret de la planta baixa es situa la porta d’accès, i a l’esquerra una finestra de
proporcions verticals tancada amb uns porticons de lames. En les plantes primera i segona les
finestres són balconeres amb accès a un balcó corregut que ocupa tota l’amplada de la façana.
Només les de la planta primera presenten amb porticons. El coronament de la façana és un ràfec
amb una nova barana que pertany al terrat, lleugerament en voladiu, situat en el darrer nivell, al
que s’accedeix des d’un volum endarrerit respecte al pla de façana i orientat diversament.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd i baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs (volum disconforme darrer nivell) i plana
pavimentada (terrat)

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’edificació és inclosa en el catàleg del Pla Especial del Front Marítim. Elements a adequar: la llosa del balcó de la
segona planta s’ha de convertir en dues lloses exemptes de 2m de llargària màxima i 50cm de vol, amb 30 cm de
separació entre elles i 60cm dels veïns. S’haurà d’adequar també el volum disconforme del tercer pis.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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 afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació del volum
●
disconforme del 4r nivell (3r pis)
●
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 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 volum disconforme del 3r pis (veure notes complementàries)

●

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 des Pianc, 29
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional 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. Detall balcó

1. Façana marítima

3. Detall accès

FID

551

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

FID

551

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge amb una sola façana al carrer (la resta són parets mitgeres). En relació amb
les edificacions veïnes, de planta baixa + 2 o 3 alçades, aquesta presenta només P.B.
+ 1 nivell. Essent més baixa deixa al descobert les mitgeres dels veïns.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ habitatge presenta en la seva única façana, una composició senzilla en la que se situen dues
obertures per planta: en planta baixa l’accès, aixecat sobre diversos esglaons, a la dreta, i una
finestra de proporcions horitzontals a l’esquerra, alineada superiorment amb la porta. La planta
primera presenta dues finestres balconeres amb accès a uns balcons possiblement construïts en
un segon moment, amb llosa de formigó sense pintar i barana metàl·lica senzilla pintada en
negre. Aquestes dues obertures es situen cap a les extremitats de la façana i estan tancades, a
l'igual que la finestra de la planta baixa, amb uns porticons de fusta pintats en verd.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd en les finestres. La porta d’ accès és envernissada

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb dues obertures que sobresurten del pla de la coberta

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd i baixant de
fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins del conjunt del front marítim, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, almenys en les parts vistes, i adequant les parts i els
elements impropis
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

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
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 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

●

S’autoritza la supressió de les obertures que sobresurten de la coberta

●

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)

FID

552

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riba des Pianc, 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hotel

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Hotel
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

1. Façana marítima

4. Detall accès lateral

2. Façana

5. Accès a l’ aparcament

3. Accès i planta baixa
porticada

6. Detall rètol

FID

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

552

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar està ocupat per l’ Hotel Playa Sol que es situa en la part sud de la parcel·la
deixant la resta de l’espai lliure per a zones comunes. L’ homogeneïtat de la façana s’
aconsegueix gràcies a la repetició del mateix mòdul per a cada habitació.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ hotel presenta una planta baixa porticada pràcticament en la seva totalitat, lleugerament
aixecada sobre un sòcol realitzat amb paredat de pedra, on l’accès es situa més o menys centrat.
Aquest espai porticat sobresurt del pla de façana i està protegit per una barana de vidre i presenta
un sostre unidireccional amb revoltons pintats en blanc. Serveix, a més, per recolzar les terrasses
de les habitacions situades en la planta primera. Tant aquesta com la segona planta presenten
composicions pràcticament idèntiques a excepció del voladiu de les terrasses (les de la planta
primera tenen més profunditat). En els dos nivells la separació entre cada terrassa es realitza
amb una paret massissa inclinada en la seva part superior cap a la façana. Les baranes mostren
una part massissa amb maó vist i una part amb barrots metàl·lics i les finestres són de dues fulles
amb porticons corredissos pintats en verd. El tercer nivell mostra un volum disconforme amb
coberta inclinada que es situa endarrerit respecte al pla de façana, a excepció de la part central;
les terrasses en aquest nivell ‘tallen’ part de la coberta inclinada de la segona planta. En l’
extremitat dreta de l’ alçat s’ aprecia el rètol publicitari de l’hotel i l’accès a l’ aparcament.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. El sòcol de la planta baixa està aplacat amb paredat de pedra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini blanc en les habitacions i bronze en la planta baixa. Els porticons són
corredissos d’alumini pintats en verd.

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: ràfec 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 (2c)

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 la planta tercera (volum disconforme)
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 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
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
ADEQUACIONS

S’autoritza l’adequació dels elements següents: suprimir la part d’obra de la barana
a les plantes primera i segona. La planta tercera és un volum disconforme.
Substitució de les fusteries d’alumini per les de fusta

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

Riba des Pianc, 5
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

2. Detall balcó en planta primera

1. Façana a oest

3. Detall accès en planta baixa

FID

553

FID

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

553

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació entre mitgeres, de considerable profunditat, i només una façana
visible des del carrer. S’alinea a la dreta amb les edificacions veïnes i rep
perpendicularment, en l’extrem esquerre, la façana que pertany a l’hotel.

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 presenta una composició molt senzilla en la que només hi ha una obertura per planta:
en la part dreta de la planta baixa l’accés i en el primer nivell alineada verticalment amb la porta,
una finestra balconera amb accés a un balcó. Aquest està protegit per una barana metàl·lica
senzilla pintada en negre i mostra una llosa de formigó arrebossada i pintada en blanc, i cantell
arrodonit cap a l’interior. Una tortugada ceràmica de peces esmaltades en verd corona la façana i
es recolza sobre un petit ràfec de dues capes.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd fosc

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs. Ràfec de dues capes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd i baixant de
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

Conservació estructura urbana (2c)

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 afegits en planta
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
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 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 (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

Riba des Pianc, 7
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

2. Detall nivells superiors

1. Façana a oest

3. Detall balcó planta
primera

4. Detall planta baixa

FID

554

FID

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

554

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació entre mitgeres, de considerable profunditat, i només una façana
visible des del carrer. En el darrer nivell es situa un terrat al qual s’accedeix des d’un
volum endarrerit respecte al pla de façana.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivell /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana orientada a oest presenta una composició molt senzilla en la que les obertures
s’alineen en un eix vertical i un horitzontal. Totes les finestres es situen en la part esquerra de la
façana i presenten amplades decreixents des de la planta baixa fins a les plantes superiors. Les
de les plantes primera i segona són balconeres amb accès a un balcó amb barana metàl·lica
pintada en negre. Presenten cantells de llosa diferents, un arrodonit i l’altre aplacat amb peces
ceràmiques. L’accès, estret i aixecat sobre dos esglaons, es situa, en solitari, en l’ extrem dret de
l’alçat, alineat superiorment amb l’ altra obertura de la planta baixa. Com a coronament de la
façana es mostra una barana metàl·lica continua, protecció del terrat situat en el darrer nivell i al
qual s’accedeix des d’un volum reculat respecte a la línia de façana.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: de fusta pintades en verd fosc

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs en el volum endarrerit del darrer nivell i
plana pavimentada en el terrat.

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de 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

Conservació estructura urbana (2c)

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
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 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 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 per la coberta tradicional a dues aigües entregant a
façana mitjançant el ràfec

●

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

Riba des Pianc, 9
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: comercial – Nivells Sup.:Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: 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

2. Detall accés

1. Façana marítima

3. Detall planta baixa comercial

4. Detall planta baixa comercial

FID

555

FID

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

555

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb una façana visible des del carrer orientada a oest. La
composició perfectament simètrica de l’alçat es trenca es planta baixa, destinada a ús
comercial, on l’accès es situa desplaçat cap a la dreta.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L'única façana visible des del carrer és perfectament simètrica (excepte per la planta baixa): l’ eix
de simètrica es situa centrat en l’alçat i sembla marcar-se amb el baixant que divideix l’ alçat en
dues part. Cada part està formada per tres obertures balconeres (una per planta): finestres
corredisses de dues fulles protegides per uns porticons amb lamel·les de fusta pintats en blanc
que es desplacen i s’amaguen darrera uns altres porticons idèntics, fixos en la façana. El balcó
agafa tota l’ amplada de la finestra i està format per una llosa de considerable gruix sobre la que
es recolzen unes baranes metàl·liques senzilles pintades en negre. L’ alçat es corona amb la
tortugada ceràmica que recull les aigües de la coberta inclinada. La planta baixa és l’ únic
element que no és simètric: l’accès als habitatges es situa descentrat cap a la dreta i la resta de la
façana està ocupada pel tancament de vidre dels locals comercials, un bar i una agència
immobiliària.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo/ regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb carener paral·lel a la façana i teules àrabs
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de fibrociment pintat en
blanc

Bo
Bo/Regular

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

Conservació estructura urbana (2c)

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 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 altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

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

●
●
●

Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent en fusta
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

●

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)

Dues imatges del front marítim consolidat des Pianc (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
original, aixecada dins l’actual parcel·la FID 555, emmarcada en vermell i que fou substituïda per
l’existent. A la part inferior, la fotografia és mes clara i permet distingir, també, altres construccions, així
com la Torre del Colom –a l’esquerra- i dos norais, anomenats respectivament, des Pianc i d’en Tits –
a la dreta-.

FID

555

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

SITUACIÓ

Riba des Pianc, 11
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: local – Nivells Sup.:Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local – 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. Detall accès als habitatges

1. Façana marítima

3. Detall planta tercera

4. Detall local en planta baixa

FID

556

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

FID

556

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb una façana visible des del carrer, orientada a oest. La
planta baixa està ocupada per un local amb accès centrat en l’alçat; l’ entrada als
habitatges se situa, aixecada, en l’extrem esquerra i es realitza a travès d’una escala
paral·lela a la façana amb ampit massís que sobresurt del pla de façana. L’edifici es
construeix sobre una edificació prèvia que clarament s’observa en els baixos
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La planta baixa està ocupada per diverses obertures: en l’extrem esquerre es situa l’accès als
habitatges, aixecat, al qual s’ accedeix mitjançant una escala paral·lela a la façana, protegida per
un ampit massís coronat per peces ceràmiques esmaltades en verd, formant un volum que sobresurt del pla de façana envaint el carrer. La resta de la planta baixa està ocupada per un local amb
accès principal centrat en façana. La planta 1a presenta una única obertura de conside-rables
dimensions, desplaçada cap a la dreta i ocupada per dos grans finestrals corredissos tan-cats
amb porticons blancs també corredissos. Agafant tota l’amplada de la finestra hi ha un balcó amb
llosa de formigó i barana metàl·lica senzilla pintada en negre. Els altres dos nivells, la planta 2ª i
la 3ª, presenten una composició idèntica on les obertures petites i de proporcions verticals (tres
per planta) es situen desplaçades cap a l’esquerra, protegies amb persianes de llibret.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini blanc amb persianes de llibret en fusta pintades en blanc a les plantes 2a
i 3a; d’alumini amb porticons d’alumini blanc a la planta 1a i de fusta pintades en verd a planta b.

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de 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

Conservació estructura urbana

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 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

●

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 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 (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)

Dues imatges del front marítim consolidat des Pianc (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
original, aixecada dins l’actual parcel·la FID 556, emmarcada en vermell i que fou substituïda per
l’existent. A la part inferior, la fotografia és mes clara i permet distingir, també, altres construccions, així
com la Torre del Colom –a l’esquerra- i dos norais, anomenats respectivament, des Pianc i d’en Tits –
a la dreta-.

FID

556

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

SITUACIÓ

Riba des Pianc, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Mitjans 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. Detall finestra balconera

1. Façana marítima a oest

3. Façana posterior a est

FID

557

FID

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

557

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Illa amb pati exterior, amb una façana marítima quasi simètrica. Des de l’avinguda de
Víctor Rahola és possible accedir al passatge exterior tancat que comparteixen
diversos veïns. Des d’ aquí una escala condueix al primer nivell.
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 marítima, orientada a oest, presenta una composició ordenada, quasi simètrica, en la
que l’eix principal es situa descentrat respecte al centre de l’alçat. A partir d’ aquest eix vertical
s’organitzen les obertures de la façana, perfectament alineades entre elles. En el centre es troba l’
accès: una porta de dues fulles amb arc rebaixat i considerable alçada, emmarcada per una franja
en pedra. Alineades verticalment amb la porta es situen les obertures dels nivells superiors: dues
finestres balconeres també coronades per un arc rebaixat, amb accès a un balcó (el de la planta
primera de més profunditat), tancat per una barana metàl·lica pintada en negre. La resta de les
obertures, alineades en dos eixos verticals (les de l’esquerra més separades respecte a l’eix
central que les de la dreta) mostren mides i proporcions pràcticament assimilables. Totes es
tanquen amb porticons de fusta pintats en verd. La façana posterior, a est, presenta dues alçades
menys (PB + 1 nivell) i es caracteritza per la presència d’ un balcó corregut ocupant tota l’amplada
de la planta primera, al qual s’accedeix mitjançant un tram d’ escala des del passatge interior
tancat i compartit per diversos veïns.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc. Les façanes presenten pèrdua de pintura.

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: porta d’accès emmarcada amb pedra.

Regular

FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes metàl·liques senzilles i de forja en negre

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

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

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 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 una finestra dels baixos)
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

●
●
●

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 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 correcció de la finestra a l’extrem dret de la planta baixa per disposar-la a
l’eix
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)

Dues imatges del front marítim consolidat des Pianc (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
original, aixecada dins l’actual parcel·la FID 557, emmarcada en vermell i que fou reformada tal i com
es manifesta actualment. És un dels pocs edificis de la Riba des Pianc que s’ha mantingut, preservant
també les característiques tipològiques de la construcció original. A la part inferior, la fotografia és mes
clara i permet distingir, també, les altres construccions del mateix front, així com la Torre del Colom –a
l’esquerra- i dos norais, anomenats respectivament, des Pianc i d’en Tits –a la dreta-.

FID

557

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

FID

558

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riba des Pianc, 15 / Av. de Vìctor Rahola , 1
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. Façana a oest - Platja des Pianc

3. Detall passatge exterior al
costat de la façana a est.

4. Detall finestra pl. primera

2. Façana a sud – Avinguda de Victor Rahola

5. Detall cantonada

FID

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

558

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada amb una paret mitgera, dues façanes al carrer i una darrera
donant a un passatge exterior tancat. Presenta diversos elements (balcó continu,
retranqueig de la façana a sud) en contradicció amb l’alçat general del carrer.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells / 3
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana oest, coronada per un ràfec de considerable cantell, presenta unes obertures alineades
i regulars tant en planta baixa com a la planta primera; en el segon nivell en canvi es converteixen
en grans finestres balconeres unides mitjançant un balcó corregut que agafa tota l’amplada de la
façana i gira en la següent, fragmentant-se en dos trams. En la façana sud es trenca l’alineació
amb el carrer i l’alçat es fragmenta en diversos cossos, més o menys retranquejats, donant lloc a
diverses terrasses tant en planta primera com en planta segona. La planta baixa, sobre la qual es
recolza el terrat del nivell superior, presenta diverses obertures amb arc rebaixat i l’accés dels
vehicles en l’extrem dret. En la façana cega a oest s’aprecia l’existència d’un volum posterior que
s’aixeca fins a PB+3 nivells trencant amb la volumetria dels edificis veïns.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd; en blanc les del segon pis al carrer de Víctor Rahola

Regular

COBERTA: inclinada a vàries aigües amb teules àrabs. Plana pavimentada en el terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: directe al carrer. Baixant de peces ceràmiques sense pintar pel terrat

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 4. Adequació ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte el volum disconforme (cos cec) per damunt de la pl. 2a
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
FAÇANES

Es prohibeix altre 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 carta de colors

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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
Elements a adequar: L’obertura de la planta baixa tindrà una amplada màxima de 3 m.
Les obertures de la planta primera s’hauran de reconvertir amb predomini de la
proporció vertical. Les lloses dels balcons del segon nivell seran exemptes amb una
separació de 30 cm i unes dimensions màximes d’amplada 2 m i de vol 50 cm cada una,
un cantell de 12 cm i mantindran una separació a veïns i a línia de xamfrà de 60 cm, tot
mantenint l’ortogonalitat del pla de façana. La façana a sud tindrà un tractament pla,
generat per l’alineació, no admetent-se els cossos. La cornisa serà similar a la dels
veïns, seguint una línia contínua paral·lela al pla exterior de façana, vol màxim de 30 cm
i cantell inferior a 12 cm. Suprimir el volum disconforme per damunt de la segona planta.

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)

Dues imatges del front marítim consolidat des Pianc (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
original, aixecada dins l’actual parcel·la FID 558, emmarcada en vermell i que fou substituïda per
l’existent. A la part inferior, la fotografia és mes clara i permet distingir, també, les altres construccions
del front, així com la Torre del Colom –a l’esquerra- i dos norais, anomenats respectivament, des Pianc
i d’en Tits –a la dreta-.

FID

558

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

SITUACIÓ

Avinguda de Victor Rahola, 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: aparcament i local. Niv. Sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: aparcament i local. Niv. 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. Detall tester

3. Detall baranes

1. Façana marítima a sud

4. Accés en la façana a sud

FID

559

FID

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

559

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres en la que l’edificació presenta una façana principal al
carrer (façana marítima), una posterior i una façana testera donant a un passatge
exterior privat. Consta de P.B.+3 nivells que es van esglaonant en secció.
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 principal, a sud, presenta una secció esglaonada (molt evident en l’alçat tester) en la
que els diferents nivells es van retranquejant donant lloc a llargs balcons correguts. La pl. baixa
presenta tres grans obertures idèntiques més l’accès als habitatges i està ocupada en la seva
totalitat per l’aparcament (dues portes en els extrems) i per un local (una xampanyeria) situat en
el centre. El coronament de la pl. baixa és una barana metàl·lica continua amb parts massisses
que protegeix el terrat situat per damunt, al qual s’accedeix des de la planta primera, endarrerida
respecte al pla de façana. Sobre aquest terrat vola el balcó de la segona planta, també continu i
amb barana metàl·lica. A diferència dels nivells 1 i 2 que presenten un tancament situat en el
mateix pla de façana, el nivell 3 es situa encara més endarrerit, amb accès a un altre balcó
continu amb barana metàl·lica que es recolza sobre el segon nivell.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd. Totes les finestres es tanquen amb
porticons de fusta pintats en verd

Bo/Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo/Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de peces esmaltades en verd i canals ceràmics

Bo/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 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc, excepte el pis tercer (volum disconforme)
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 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 carta de colors

COBERTES

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
ADEQUACIONS

●
●
●

S’autoritza La supressió del tercer nivell (volum disconforme)
Elements a adequar: Suprimir les parts d’obra de la barana del primer pis. A la planta
segona el balcó corregut es dividirà en lloses exemptes separades 30 cm entre elles i
amb una llargària màxima de 2 m, un cantell de 12 cm i mantindran una separació a
veïns de 60 cm i l’ortogonalitat amb el pla de façana.

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 de Víctor Rahola, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX

Casa Noucentista
AUTOR

Benavent de Barberà

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 Masó

2. Detall torre

1. Façana marítima

3. Detall accès

FID

560

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

FID

560

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada actualment en fase de rehabilitació, situada en un solar amb
pati exterior. El volum s’endarrereix respecte al límit del solar i mostra al carrer un mur
de tanca d’una alçada en el que es produeixen diverses obertures, entre elles el portal
d’accès a l’ habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + Torreó / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació es lliga amb els edificis veïns amb la paret mitgera esquerra i es presenta com un
gran volum endarrerit respecte al límit del solar, de planta baixa més dos nivells amb un torreó en
la cantonada dreta, que s’ aixeca una alçada més. Les obertures, situades més o menys
regularment en els alçats, presenten majoritàriament proporcions verticals. L’ edificació se separa
del límit exterior de la parcel·la que queda tancada amb una paret d’una alçada en la que s’obren
diverses obertures: la porta cotxera, el portal d’entrada i diverses finestres ‘espitlleres’.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color cru (edificació) i arrebossat i pintat en blanc (mur de tancament del
solar)
EMMARCAMENTS OBERTURES: el portal d’accés presenta brancals en pedra

En fase de
rehabilitació

Rehabilitació
Bo

FUSTERIES: no s’aprecien però tot indica que es mantindran les originals de fusta
COBERTA: inclinades amb diverses vessants, amb teules àrabs. Ràfecs de dues capes

Bo

DESGUÀS COBERTA: ràfec sense canals de recollida
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis s’ha de garantir el respecte i la millora, no sols de les façanes, sinó també
dels espais i elements interiors que, pels seus valors arquitectònics i ambientals, han motivat la catalogació de
l’edifici. Es preservaran els jardins, patis o espais lliures que formin part de l’àmbit de l’edifici catalogat.
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 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 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 el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps, accentuant les
característiques espacials i formals pròpies; les tècniques constructives i els materials
emprats seran igual als originals

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 de ses Flors, 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

2. Façana mitgera a est

1. Façanes a nord i oest

3. Façana a sud

5. Obertures a nord

4. Obertures a oest

6. Planta baixa façana a sud

FID

587

FID

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

587

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada amb les quatre façanes vistes degut a que el solar veí es
troba buit. Excepte la mitgera, la resta de les façanes presenta accessos des del
carrer.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació mostra en els alçats a nord i a oest, façanes força massisses amb poques obertures
de proporcions verticals, tot i que de mides diferents; no segueixen cap criteri compositiu concret
però es llegeixen ordenades, bé perquè alineades superiorment, inferiorment o amb les del
costat, bé perquè presenten proporcions similars entre elles. La façana on les obertures són més
generoses és, sens dubte, la façana a sud. Aquí la planta baixa té un accès en l’extrem dret i la
resta està ocupat per un pany continu de finestres, protegides per un enreixat metàl·lic pintat en
verd, que s’unifica amb el de la porta. Les plantes primera i segona d’aquesta façana mostren un
gran finestral que ocupa pràcticament la totalitat de l’amplada i que unifica els dos nivells;
endarrerit e inclinat respecte al pla de façana, deixa al descobert un gran ràfec en voladiu. Els
accessos des del carrer es troben en totes tres façanes: els dels alçats a sud i oest estan
protegits per un enreixat metàl·lic pintat en verd, i el de l’alçat a nord mostra una doble porta de
fusta envernissada.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta envernissades i d’alumini; reixes metàl·liques i fusteries de portes pintades
en verd; baranes metàl·liques senzilles pintades en blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a una aigua cap a oest, amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics sense pintar

Bo

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

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
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 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 substitució de les fusteries d’alumini per la fusta

●

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 Flors, 5
TIPUS EDIFICATORI

● SOLAR
CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Tanca parc. de pedra
AUTOR

S. XIX
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. Façana a sud – carrer des Forn

3. Vista del solar

2. Façana a nord – carrer de Ses Flors

FID

588

FID

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

588

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de pedra de Cadaqués (parcial) completat amb tanca d’obra (totxana) arrebossada i pintada

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

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
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. (AT3. Art. 79)

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

FID

589

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Flors, 3
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

1. Façana a nord – c. Ses Flors

2. Façana a sud – c. des Forn

3. Detall obertures

4. Detall accés

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

FID

589

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació estreta de planta baixa + 2 nivells, amb accès únic des del carrer de Ses
Flors. Presenta una composició d’ obertures molt senzilla, que segueixen el mateix
esquema en els dos alçats. El solar ja apareix construït en el plànol històric de 1887.

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:
L’accès es situa en la façana a nord, en l’extrem dret. És el tret principal que diferencia les dues
façanes, que de fet presenten composicions molt similars. Exceptuant la porta d’entrada, en
planta baixa apareix, en tots dos alçats, una finestra de proporcions horitzontals, que es repeteix
en la primera planta (en un alçat centrada en l’eix de simetria i en l’altre desplaçada cap a la
dreta). La segona planta presenta també en totes dues façanes, una obertura de cantó a cantó: a
nord, aquesta obertura és continua i no presenta tancaments amb fusteries perquè dona a una
terrassa coberta (s’observen sobresortint del pla de façana a l’alçada del terra de la segona planta
les canelles de desguàs); a sud en canvi està separada en dues parts per una agulla situada en el
centre. Totes les finestres tenen escopidors realitzats amb peces ceràmiques i les de planta baixa
estan protegides, a més, per uns porticons de fusta pintats en verd.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Porta d’accès en fusta envernissada

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar: reconversió de les obertures de la segona planta en finestres més estretes de proporcions
similars a la resta.
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 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 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’adequació del tercer nivell per facilitar la formació dels faldons de la
coberta, així com l’adequació general de faç.
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

590

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Flors, 1
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

2. Detall balcó

1. Façana a carrer de Ses
Flors

5. Detall

3. Detall entrada

4. Façana posterior – carrer
des Forn

6. Detall finestra

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

FID

590

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació tradicional entre mitgeres amb dues façanes molt diferents entre elles en
relació amb la mida i distribució de les obertures i estat de conservació. El solar ja
apareix consolidat en el plànol històric del 1887-1891 (Ports and Anchorages...)
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’habitatge presenta dues façanes molt diferents: la del carrer de Ses Flors, a nord, amb grans
obertures de proporcions verticals i fusteries pintades en blau, i la que dona a sud amb obertures
petites i més quadrades, amb fusteries blanques d’alumini. La planta baixa de l’alçat a nord
presenta dos accesos, un aixecat respecte a l’altre, i una finestra a l’esquerra, protegida per una
reixa metàl·lica. Al centre de la façana es situa l’ obertura de la planta primera, amb porticons
blaus i balcó realitzat amb una llosa de pedra de poc cantell reforçada per unes costelles
metàl·liques, així com la barana. ‘Casa de Juan Manuel y Mari Loles’ resa una placa ceràmica just
al costat de l’entrada. La façana a sud presenta escrostonaments i pèrdua de pintura, sobre tot en
planta baixa. Les obertures es distribueixen en base a dos eixos verticals sobre els que es
recolzen les dues finestres per planta, amb fusteries d’alumini i porticons les de planta baixa, i
ampits metàl·lics les de la planta primera. Es desmarca a l’esquerra, una petita finestra amb
dimensions molt més petites.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Pèrdua de pintura

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blau i d’alumini lacat en blanc

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb petit ràfec en la façana a nord + plana

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Llosa de pedra del balcó (peça única)
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 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 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 que modifiquin la composició i eixos
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 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 de la part del terrat posterior i la formació d’un nou faldó de coberta
amb ràfec a la façana del carrer des Forn

●

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

591

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Forn,s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. popular trans.

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Façana al c/ Palau – est amb
el volum de es Forn a la façana
1. Façana al c/ des Forn - sud

3. Façana al c/ de ses Flors nord

4. Detall accès façana
a sud

5. Planta baixa amb sòcol en pedra

FID

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

591

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació situada en un solar que ja apareix consolidat en el plànol històric de 18871891. Les tres façanes vistes presentes tractament i composició molt similars i queden
unificades per un mateix sòcol de pedra que ressegueix la planta baixa de l’edificació.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’homogeneïtat de les façanes és donada per la repetició d’unes obertures de mides i proporcions
molt similars: finestres estretes i allargades protegides per porticons de lamel·les pintats en blanc
amb escopidors en pedra. L’ única finestra que es desmarca és una situada en el primer nivell del
c/ Palau, horitzontal, de doble fulla, amb jardinera massissa sobresortint del pla de façana. En els
alçats sud i nord, s’ aprecia el trencament de la línia de cornisa degut a l'endarreriment del pla de
la façana testera per formar una terrassa en aquest darrer nivell, en tota l’amplada de l’edificació.
Aquesta terrassa mostra a més dos cossos massissos sobresortint del tancament, coronats per
baranes pintades en blanc. L’ accès als habitatges es produeix per l’extrem dret de la façana sud,
en correspondència de la primera planta. El desnivell existent entre els carrers fa aparèixer una
planta baixa emmarcada amb un sòcol de pedra i on tres grans obertures amb arcs de mig punt
donen accès a un espai precedit per una ‘galeria’ continua. En la cantonada, destaca un dels
tradicionals Forns que en façana, s’aixeca fins al nivell de la primera planta i dona nom al carrer.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pedra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles, excepte els arcs en pedra de la planta baixa

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blanc; la porta és de fusta envernissada i les baranes del terrat
metàl·liques senzilles pintades en blanc. Les reixes que protegeixen les obertures amb arcs de la
planta baixa presenten tanques metàl·liques pintades en negre.

Bo

COBERTA: Inclinada a una aigua amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es Forn
Es protegeixen també les buganvílies i les seves jardineres treballades en el paviment de l’escala
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 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 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

COBERTES
ENDERROCS

●

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

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 per la nova formació de faldó 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

592

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal,19
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. trad. transf.

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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 carrer de Puig
Vidal

1. Accès des de
carrer de Puig Vidal

2. Façana lateral

1. Accès des de carrer
de les Flors

3. Façana a carrer de les
Flors

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

FID

592

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge plurifamiliar en cantonada, que presenta dos accessos, un pel carrer de les
Flors i l’altre pel carrer de Puig Vidal. A causa del desnivell existent entre els dos
carrers, un alçat té P.B.+ 2 nivells i l’altre P.B.+ 1 nivell. El solar ja apareix consolidat
en el plànol històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages...ICC).

● 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:
En general les obertures es situen en funció de la distribució en planta, i presenten diverses
mides i proporcions, alternant-se finestres balconeres amb altres de més petites. L’accès al carrer
de Puig Vidal es situa en l’extrem esquerre de la façana i està acompanyat per una finestra de
proporcions verticals i mateixa amplada. El següent nivell presenta només una obertura situada a
la dreta. La planta segona es caracteritza per la presència d’un balcó continu que agafa més de la
meitat de l’amplada de la façana i gira abraçant també la façana lateral. Al balcó tenen accès
dues finestres, una en cada façana. L’ alçat lateral es caracteritza per una forta prevalença dels
plens sobre els buits i per la línia de coronament que marca els pendents de la coberta a dues
aigües. Al centre sobresurt del pla de façana un caixó que amaga el xunt de la xemeneia. La
façana al carrer de les Flors, de P.B.+ 1 nivell, presenta una composició molt senzilla, amb la
porta i una finestra allargada en planta baixa, i una finestra balconera de dues fulles amb accès a
un balcó amb barana metàl·lica pintada en negre i llosana de considerable cantell, en la pl.
primera.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta pintades en verd o blanc i d’alumini. Baranes i reixes metàl·liques

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques 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)
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
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

S’autoritza l’enderroc de la balconera en cantonada del tercer nivell i l’adequació de
totes les façanes
REGULACIÓ DELS USOS
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)
ENDERROCS

●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 17
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge/magatzem
ÙS ACTUAL

Habitatge/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

2.Detall porta

1. Façana a nord – carrer de Puig Vidal

5. Porta façana
posterior

3. Detall finestra

4. Detall porta

6. Detall finestra

7. Façana posterior a sud

FID

593

FID

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

593

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge que presenta un estat de conservació regular, de composició molt senzilla
que manté les característiques de les construccions tradicionals. El solar que ocupa ja
apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages...ICC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edificació de planta baixa més un nivell, de composició molt senzilla i amb dos accessos, un en
cada façana. La façana a nord (carrer de Puig Vidal) presenta només dues obertures: l’accès a
l’espai de planta baixa en l’extrem esquerre, i la finestra de la primera planta, situada al centre de
la façana. L’ alçat posterior té la porta d’ entrada en l’extrem dret, i alineada amb la porta es situa
la finestra del primer pis. En planta baixa apareix a més una finestra a l’ esquerra de la porta,
protegida amb barrots metàl·lics. Ambdues façanes estan coronades per un petit ràfec. Es tracta
d’ una edificació en la que les parts massisses predominen sobre els buits.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llinda de fusta en la porta i escopidor de pedra en la finestra
de la façana al carrer Puig Vidal.

Regular

FUSTERIES: de fusta pintades en verd.

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i petit ràfec.

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de peces esmaltades en verd i baixant de fibrociment
en la façana al carrer de Puig Vidal.

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
De cara a qualsevol intervenció s’han de mantenir els elements singulars existents de la façana principal: porta
d’accés, finestres amb l’escopidor de pedra de Cadaqués i ràfec amb la tortugada de ceràmica vidriada.
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 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
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
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. (AT3. Art. 79)

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

FID

594

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 15
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX

Habitatge

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

3. Façana posterior a sud

1. Façana a nord

2. Detall porta accès

4. Detall baixant i obertures
façana posterior

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

FID

594

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estret solar que ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891 (Ports and
Anchorages...ICC). Les dues façanes presenten diferents nivells: P.B.+2 la del carrer
de Puig Vidal i P.B.+1 la del carrer de les Flors. Construcció en fase de rehabilitació.

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:
L’ alçat a nord (planta baixa + 2 nivells) presenta dues obertures en planta baixa: una estreta i
enfonsada respecte a la línia de façana a l’ esquerra, i l’altra de proporcions més grans, tancada
amb porticons de fusta i per tant enrasada amb el pla, que dona accés al local de planta baixa. La
resta de les obertures dels nivells superiors es situen alineades en l’extrem dret de la façana. A
dalt de tot una darrera obertura permet la ventilació de l’espai sota coberta.
L’ altre alçat, a sud, és simètric i presenta 4 obertures, dues per planta, de les mateixes mides i
alineades les unes amb les altres. Les finestres queden amagades en el pla de façana per uns
porticons enrasats i pintats en blanc. Sobre l’eix de simetria es situa el baixant de la coberta del
darrer nivell, que ha estat protegit en la part superior per una peça prefabricada. Essent la línia de
coronament totalment neta, l’ únic element que sobresurt del pla de façana és per tant aquest
baixant, realitzat amb peces ceràmiques sense pintar.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo/regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües i plana

Bo/regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics sense pintar

Bo/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 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

COBERTES
ENDERROCS

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 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

●

S’autoritza l’adequació general de les façanes d’acord amb les carecterístiques
d’aquest habitatge tradicional i de relació amb l’entorn

●

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

595

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 13
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: local – Nivells sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local – 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. Detall obertures

1. Façana a carrer Puig Vidal
3. Detall porta accès
local en planta baixa

5. Detall finestres

6. Detall accès

4. Façana posterior a sud

7. Detall obertures

8. Façana posterior

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació, situada en un solar que ja apareix construït en el plànol de 1887-1891
(Ports and Anchorages... ), presenta diferent número de plantes amb accessos
independents en les dues façanes.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells
/ 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ alçat al carrer Puig Vidal (P.B.+ 2 nivells) s’organitza en base a tres eixos verticals sobre els
quals es recolzen les obertures. Sobre l’ eix més a la dreta s’ alinea la porta d’accès als
habitatges amb dues obertures, una per planta, petites i de proporcions verticals. Les obertures
dels altres dos eixos es repeteixen pràcticament idèntiques excepte per l’obertura de la planta
baixa: una és una petita finestra i l’altra la porta de dues fulles que dona accès al local de planta
baixa. Les finestres dels nivells superiors, iguals per planta, s’ obren a uns balcons amb baranes
metàl·liques pintades en negre, i les de la primera planta presenten, a més, porticons corredissos
amb guia superior, pintats en color verd. La façana posterior (P.B. + 1 nivell) presenta l’accès
aixecat sobre un volum massís que sobresurt del pla de façana incorporant l’escala. Les
obertures d’aquest alçat, dues per planta, no es troben alineades i alternen, en diagonal,
proporcions més allargades amb proporcions més curtes. Les de la planta baixa es protegeixen
mitjançat reixes metàl·liques o porticons de fusta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd fosc. Reixes i baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: Inclinada d’un vessant amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Bo

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu de la façana, que li atorga el Nivell de Protecció 2; s’autoritza l’adequació volumètrica i la
materialització de les actuacions necessàries per complir els criteris que determinen, tant el PEU com el PGOU
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 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

●

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. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●

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

FID

596

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 11
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: local/magatzem – Nivells Sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: local/ 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

3. Façana posterior a sud

1. Façana a carrer Puig Vidal
2. Detalls façana

4. Detall façana post.

5. Accès als habitatges

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

FID

596

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació presenta diferent número de plantes entre una façana i l’altra. El darrer
nivell està ocupat per un terrat al que s’accedeix mitjançant un volum amb coberta
inclinada d’un vessant, situat en el centre.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Pl. baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat a nord presenta obertures, algunes amb balcons, de diferents proporcions i situades en
funció de la distribució en planta, sense seguir cap ordre compositiu concret. Els balcons, de
diferent longitud, corresponen a les finestres de la dreta del primer i segon nivell. L’ accès als
habitatges es produeix per l’extrem dret de la façana: una porta aixecada sobre 4 esglaons,
condueix mitjançant una escala al primer nivell. La resta de la planta baixa està ocupada per un
local/magatzem, amb ampla porta col·locada en el centre de la façana, i ventilat per dues
finestres de proporcions quadrades, situades una a cada costat. En la façana posterior l’ element
que sobta és un gran buit de doble alçada situat en el centre, que incorpora en un pla de façana
endarrerit, els accessos als habitatges, un a cada nivell. Al nivell superior s’hi arriba amb una
escala de dos trams en ‘L’ i contrapetja de peces ceràmiques esmaltades en verd. La resta de les
obertures presenten mides diferents i es situen dues per planta. La del primer nivell, a la dreta,
mostra una amplada considerable, quasi igual a la del buit central, i balcó amb barana metàl·lica.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’ alumini blanc en les finestres i envernissada en les portes d’accès dels
habitatges; de fusta pintades en verd en la porta del magatzem en planta baixa.

Regular

COBERTA: Inclinada d’un vessant amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixants 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 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, 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 altre 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
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

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 terrat, per poder emprendre
la formació del faldó de coberta fins a la 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)

FID

597

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 9
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. Façana a nord –
carrer Puig Vidal

2.Porta d’ accès als habitatges

3. Porta d’accès al local en planta
baixa

4. Façana posterior a sud.
Carrer de ses Flors

5. Detall obertures.
Carrer de ses Flors

6. Detall obertures.
Carrer de ses Flors

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:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb dues façanes molt diferenciades: la que dona a nord (P.B.+ 2 nivells)
amb paredat de pedra i obertures regulars amb fusteries blanques, i la que dona a sud
amb façana arrebossada i pintada en blanc, perfil discontinu i fusteries verdes. El solar
ja apareix consolidat en el plànol de 1887-1891 (Ports and Anchorages...)
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana nord s’organitza al voltant d’un eix de simetria vertical que ordena la composició,
trencada només per la col·locació de la porta d’entrada, aixecada sobre diversos esglaons, a
l’extrem dret i una finestra espitllera a l’esquerra. Sobre l’eix se situen: la porta d’accés a l’espai de
planta baixa i dues finestres petites de proporcions quadrades, una a cada nivell superior. Prop de
l’eix hi ha el baixant de peces ceràmiques sense pintar, que sembla tallar la façana en dues parts.
Les altres obertures es situen a dreta i esquerra de l’eix, dues per planta, amb les mateixes mides,
excepte la de la segona planta a l’esquerra, de dimensions més reduïdes. Les finestres de la
primera planta presenten balcons amb baranes metàl·liques. La façana es corona amb un ràfec
de 3 capes. L’alçat posterior (PB+1) presenta un retranqueig en façana degut a la formació d’un
terrat sobre el nivell de PB que buida part de la façana, deixant un perfil esglaonat. Des d’aquest
terrat és possible accedir, mitjançant una escala, a les cobertes planes del 2n nivell. Les obertures
es situen més o menys alineades, varien en mides i proporcions. Al centre, la porta d’accés. Un
petit ràfec, sobre les obertures de la planta baixa, marca la línia que separa els dos nivells.
Acabats.
Façana amb paredat de pedra (c/ Puig Vidal) i arrebossada i pintada en blanc (c/ ses Flors)

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes en pedra; arc rebaixat en pedra en la porta d’accès

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blanc (carrer de Puig Vidal) i verd (carrer de ses Flors)

Bo

COBERTA: inclinada d’un vessant amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar; baixants ceràmics o de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar: restituir la continuïtat de la façana en l’alçat al carrer de ses Flors.
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 planejament (PGOU i PE).
S’autoritza l’enderroc de les construccions amb façana al carrer ses Flors.
Es prohibeix la construcció de nous elements afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria d’acord amb el PGOU i el PE i completar el volum
edificat per donar continuïtat a la façana de ses Flors o realitzar una nova construcció
Es prohibeix la modificació d’obertures
Es prohibeix la modificació de composició i eixos d’obertures a la façana de Puig Vidal

FAÇANES

ENDERROCS

●

●

Es prohibeix altre 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

●

●
●
●

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 integral de la façana al carrer ses Flors i una millor disposició de
baixants, així com la substitució dels que són de PVC o de fibrociment
S’autoritza encalcinar la façana del carrer de Puig Vidal, en pedra de Cadaqués

●

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 Puig Vidal, 7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: . Hab. i aparcament – Niv. Sup:.Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: . Hab. i aparcament – Niv. 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. Detall balcó

1. Façana al carrer Puig Vidal

3. Façana al carrer Puig Vidal

4. Detall porta

5. Detall porta

6. Detall finestra

FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres de considerable longitud i només una façana al carrer. Els
primers dos nivells mostren un paredat de pedra pintat en blanc i el darrer nivell està
arrebossat i pintat en blanc.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES: L’ alçat es presenta dividit en dues parts, una amb paredat de pedra i l’ altra
arrebossada, totes dues pintades en blanc. Sobre la línia de separació es recolzen les finestres
de la primera planta, enrasades superiorment amb aquesta. El coronament de l’edificació mostra
una línia trencada en correspondència de la formació d’un terrat en la part esquerra, on s’aixeca
un mur que no té edificació a darrera. Les obertures es repeteixen seguint els eixos horitzontals
dels nivells, amb mides i proporcions semblants. Les finestres del segon nivell, quadrades,
marquen el buit en el mur; les de la primera planta presenten proporcions verticals allargades i es
tanquen amb porticons de fusta blancs (una d’elles s’obre a un balcó amb barana de forja). Les
obertures de la planta baixa estan protegides amb reixes de forja i presenten tant proporcions
quadrades com verticals. Una d’ elles té una característica forma cilíndrica. La porta d’accès als
habitatges es situa centrada en façana aixecada sobre quatre esglaons i, en l’ extrem esquerre, la
porta cotxera, de considerables dimensions. Diverses jardineres es recolzen en el mur de façana i
esglaonades, segueixen el pendent del carrer.
Acabats. Paredat de pedra pintat en blanc (pl. baixa i primera) i arrebossat en blanc (pl. segona)

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc. La porta garatge i dues finestres només envernissades

Bo

COBERTA: inclinada d’un vessant amb teules àrabs i ràfec; plana pavimentada en terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les jardineres integrades en el paviment, els cactus, les plantes trepadores i els
bancs que configuren l’estructura de la planta baixa a la façana al carrer de Puig Vidal
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 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 altre acabat que l’arrebossat i el pintat o l’encalcinat sobre les lloses de pedra

●

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 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 formació de la coberta tradicional a dues aigües,
amb els ràfecs d’entrega 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 de ses Flors, 4
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2. Façana

3. Detall accès

FID
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FID
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599

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge entre mitgeres amb una façana principal al carrer. El darrer nivell està
ocupat per un terrat situat en la meitat dreta, entre la mitgera i el volum edificat. D’
aquesta manera es crea una segona façana perpendicular a la principal, amb accès al
terrat. El solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-1891 (Ports and
Anchorages... ).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ habitatge disposa d’una façana principal en la que es produeixen unes obertures que s’ alineen
superiorment en cada planta i mostren mides diferents, amb prevalença de les proporcions
horitzontals. Excepte dues més petites, totes estan protegides per porticons de fusta pintats en
verd. La porta d’accès es situa en l’ extrem dret i està il·luminada per una bombeta protegida per
una teula pintada en blanc. En el darrer nivell apareix un esglaonament en l’alçat degut a la
formació d’un terrat que buida la part dreta de l’ edificació. La paret mitgera s’aixeca fins quasi l’
alçada total tancant-lo lateralment. La façana lateral creada en el darrer nivell, amb accés a
aquest terrat, presenta un gran ràfec massís arrebossat i pintat que protegeix les obertures que hi
han a sota. Aquest segon nivell està coronat per la tortugada ceràmica sense pintar.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i en verd

Bo

COBERTA: Inclinada d’un vessant i plana

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les buganvílies i les seves jardineres a base de lloses 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

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, 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 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. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de ses Flors, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. trad. transformat
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. Detalls accès en façana
lateral

3. Façana lateral a sud

1. Façana a est

4. Detall coberta i xemeneia

5. Detall finestra

FID

600

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

FID

600

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada amb dues façanes al carrer i dues mitgeres. Degut al
desnivell existent entre els dos carrers, l’ habitatge guanya una planta en la façana
més curta, a est. L’accès es produeix pel nivell intermig de la façana lateral.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana més curta, a est, té planta baixa + 2 nivells i es caracteritza per un balcó corregut situat
en la segona planta, amb llosa de formigó i baranes metàl·liques pintades en blanc. Aquest balcó,
de grans mides i cantell, és l’extensió d’una terrassa més gran, coberta, que ocupa pràcticament
tota l'amplada de la façana i que s’ha originat per l’endarreriment del tancament de façana. El buit,
el forat que es marca en l’alçat, coronat per una tortugada ceràmica pintada en blanc, té
continuïtat en l’altra façana a sud i es mostra com una obertura de proporcions rectangulars i
barana metàl·lica situat en l’extrem dret. La façana lateral (planta baixa + 1 nivell), més llarga, és
per on es produeix l’ accès, situat al centre. En el seu mur es recolza un carrer mb esglaons que
salven el desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior. La seva línia de coronació dibuixa
els pendents de la coberta a dues aigües, amb la xemeneia despuntant just al costat del carener.
La resta de les obertures presenten diferents mides i proporcions i gràcies a uns porticons de
fusta blancs, queden enrasades en el pla de façana, perdent protagonisme.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc excepte la porta d’accès envernissada

Bo/regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo/regular

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

Bo/regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment la disposició de les repises de lloses de pedra de Cadaqués que van desenvolupantse seguint el graonat de la façana
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 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

COBERTES

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 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’adequació general de les façanes: ritme i proporció d’obertures, mida
dels balcons,...

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 Puig Vidal, 5
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab.tradicional

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Edificació en cantonada – façana
principal i tester a est

3. Detall porta

2. Façana a nord

4. Detall finestra

5. Façana lateral

FID

601

FID

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

601

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En un carrer de marcada pendent, l’ edificació es situa en cantonada, amb dues parets
mitgeres i dues façanes vistes, una amb paredat de pedra i l’altra arrebossada, tot i
que les dues pintades en blanc. El solar que ocupa ja apareix consolidat en el plànol
de 1887-1891 (Ports and Anchorages... ).

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La composició de les obertures es mostra ordenada seguint uns eixos verticals, predominant
sempre el ple sobre els buits. En la façana més allargada, al carrer de Puig Vidal, la porta d’accès
es situa centrada en façana i amb ella s’alinea l’obertura de la primera planta. Les altres dues
obertures, també de proporcions verticals i escopidors de pedra, es situen a la dreta, sobre el
mateix eix, deixant la resta de la façana cega. L’alçat tester presenta només dues obertures
alineades verticalment i desplaçades cap a l’esquerra. La línia de coronament d’ aquesta façana
és inclinada marcant el pendent de la coberta cap al carrer de Puig Vidal.

Bo

Acabats.
Paredat de pedra en la façana al carrer de Puig Vidal i arrebossat en la façana testera, totes dues
pintades en blanc.

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arrebossades en la façana al carrer de Puig Vidal

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: Inclinada d’un vessant amb teules àrabs i ràfec

Bo

DESGUÀS COBERTA: directament al carrer

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc
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

●

Es prohibeix altre acabat de façana que l’existent (llosa de pedra encalcinada)

●

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. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de ses Flors, 6
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Detall façana

1. Façana a sud

3. Detall accessos a les dues propietats

FID

602

FID

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

602

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar està format per 2 propietats. La de l’esquerra amb una sola façana al carrer, i
la de la dreta agafant la cantonada que sobresurt respecte a la línia de façana, amb un
accès aixecat al que s’arriba mitjançant una escala d’obra adossada a la paret.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular + Poligonal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’una vessant + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la primera propietat, a l’esquerra, presenta una composició en la que s’alteren,
alineades només horitzontalment, finestres balconeres verticals i finestres de proporcions
horitzontals. Aquestes darreres estan protegides per uns porticons de fusta pintats en verd, que
les enrasen amb el pla de la façana. Les finestres balconeres es situen en la planta primera; els
balcons, de petites dimensions, presenten lloses de formigó amb voladiu reduït i baranes
metàl·liques senzilles pintades en negre. El coronament de la façana, inclinat, subratlla el pendent
de la coberta a una aigua.
Una segona propietat es situa agafant la cantonada que sobresurt del pla de façana. Presenta un
accès aixecat mig nivell al que s’accedeix amb una escala d’obra adossada a la paret. Enrasada
amb el replà de l’accès es situa en el tancament més endarrerit, una finestra de proporcions
horitzontals, essent l’única obertura existent a excepció de la porta. L ‘edificació es corona amb
una barana metàl·lica senzilla que ressegueix el perímetre irregular de la propietat i protegeix el
terrat existent en el darrer nivell coberta plana)Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd (prop. esquerra) i de fusta pintades en blanc (prop. dreta)

Bo/regular

COBERTA: inclinada a una aigua (esquerra) i plana pavimentada (dreta)

Bo/regular

DESGUÀS COBERTA: no visible
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 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 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. (AT3. Art. 79)

●
●
●
●
●

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

FID

608

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Caseta, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem - Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local -

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. Façaca marítima

6. Accès Carrer Caseta

2. Detall de la cornisa

3. Balcó 1r pis façana sud.

4. Obertures façana sud.

5. Detall balcó 1r pis.

7. Façana posterior

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

FID

608

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici plurifamiliar d’habitatges en parcel.la que ja apareix construïda en el plànol
històric del 1694 (pl. històrica Plano de la Villa..., AHCOAC). En fotografies d’ arxiu del
1918 apareix la construcció originària amb el darrer nivell endarrerit respecte al pla de
façana, amb obertures de la mateixa mida i amb un balcó només en la planta primera.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada (una vessant)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Tot i que l’accés als habitatges es produeix pel carrer posterior (C. Caseta, 2), la façana principal
dona a la Riba des Poal. L’edifici ja apareix construït en diverses imatges de principis de segle,
però amb una composició de façana molt lluny de la que avui mostra, fruit de successives
reformes, la darrera de l’època racionalista. Els pisos de la primera planta es caracteritzen per la
presència d’un balcó corregut a tot el llarg de la façana, que es veu reduït a la meitat de la seva
longitud en els pisos superiors (afegits posteriorment), quedant l’ últim cobert per un ràfec. Les
obertures centrals, de proporcions horitzontals, no respecten les originàries, que tenien
proporcions verticals i dimensions iguals a les dels extrems. En planta baixa destaca un sòcol de
pedra, els dos accesos als locals (el de la dreta eixamplat posteriorment) i, en el centre, dues
petites finestres. Les obertures de la façana posterior, molt més tancada, són estretes i regulars
tot i que en planta baixa queden enrasades amb la façana i a la resta dels pisos enfonsades.
Destaca la presència visual de la paret mitgera coberta amb vegetació seca.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pedra en la façana marítima.

Dolent

Parcialment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintada en blau i baranes metàl·liques senzilles

Regular

COBERTA: Coberta inclinada de teules àrabs amb vessant a façana marítima.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd; baixants en
fibrociment pintats color 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

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
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

COBERTES

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 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 del ràfec de coberta i el restabliment de la continuïtat de la cornisa

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)

Dues imatges del front marítim comprés entre es Portitxó i la Riba des Poal. La fotografia superior,
realitzada entre els anys 1900-1905, presenta la primitiva construcció realitzada dins l’actual parcel·la
FID 608. En aquest període no s’ha edificat la Casa Serinyana. A la dreta de la imatge el norai des
Portitxó. A la part inferior, la fotografia de l’any 1916 permet distingir, també, altres construccions
aixecades a la Riba des Poal; així com la Casa Serinyana que tanca el front des Portitxó. Respecte a
l’edificació de la parcel·la comentada, cal destacar l’actuació de reforma realitzada sobre l’antiga
construcció.

FID

608

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

SITUACIÓ

Carrer de s’Embut, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1962)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

P.Harnden/L.Bombelli

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 Mary Callery

1. Façana al carrer s’Embut
2. Façana en el 1962
3. Façanes laterals

FID

609

FID

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

609

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Originalmente era una casa tradicional de Cadaqués, l’any 1965 fou transformada per
Harden Bombelli, amb referències estilístiques de la Casa Villavecchia

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 609 no són del tot visibles ja que donen a carrers molt estrets.
En línia general les obertures són bastant petites, de forma quadrada i sense un ordre distributiu
ben definit; el predomini de volums plens i la forma particular de les finestres caracteritzen la
façana.
El carrer gira en cantonada i, si en la primera façana mostrava l’entrada i la tipologia de finestres
abans mencionada, aquesta façana presenta dos balcons (dels quals un amb una important llosa
en voladiu). Tanca l’alçat una terrassa situada en el darrer nivell que endarrereix el pla de façana.
L‘alçat que dona al jardí presenta una àmplia obertura i diverses finestres que repeteixen les
proporcions inherents i típiques d’aquesta construcció racionalista de postguerra.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES:

Bo

fusta color blanc

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
“Cadaqués, laboratorio del realismo domestico en Catalunya”, tesi doctoral d’Esteve Terradas Muntañola.
Director de la tesi Helio Piñón. ETSAB, 1993 / Revista Domus n º 422 ( 1.1965)
Es protegeixen els elements vegetals exteriors i interiors que conformen l’esperit de l’edifici i la seva relació amb
l’entorn.
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 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’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades en el color original: 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 (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 s’Embut, 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

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer s’Embut
Façana interior
Detall balcó
Façana al carrer de Cols

3

4

FID

610

FID

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

610

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Cas greu de desvirtuació d’una antiga casa menestral per la intervenció realitzada en
l’addició del darrer nivell.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat al carrer s’Embut dona a un petit pati exterior, parcialment rodejat pel mur de tanca del
solar que de totes maneres el deixa obert i accessible.
En planta baixa trobem les dues típiques obertures de la casa menestral, i al costat, una finestra.
En la planta superior, trobem en línia dos balcons, amb lloses en pissarra reforçades amb
mènsules de ferro; un dels dos balcons, es troba parcialment tancat amb un volum que sobresurt
del pla de façana.
El segon nivell ha estat clarament afegit posteriorment: l’alçat es presenta amb una única llosa en
voladiu, que ocupa tota l'amplada de la façana, amb dues obertures.
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i persiana de corda pintada en blanc

Regular

COBERTA: inclinada amb 1 aigua de teula àrab i terrassa

Regular

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

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: últim nivell afegit

●

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 s’Embut, s/n / Carrer Cols, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Inici 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 s’Embut
2. Façana al carrer de Cols
3. Detall desguàs coberta
3

FID

611

FID

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

611

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’alçat al carrer s’Embut dona a un petit pati privat. En planta baixa hi ha dues entrades
simètriques i en línia amb aquestes, en el nivell superior, dos balcons, dels quals només un dotat
de llosa en voladiu.
La façana al carrer de Cols, que reflexa el desnivell del carrer, té una composició encara més
senzilla. Arran de terra mostra dues finestres que il·luminen l’espai de planta baixa, al damunt, en
línia vertical dues finestres més. Aquestes façanes responen a les característiques de simetria i,
per la façana secundària, també a un predomini dels volums plens.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta pintada en color verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada de 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

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 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’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 Puig Vidal, s/n
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

Parcel·la 612: façanes

FID

612

FID

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

612

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici que denota una preocupació en la resolució compositiva de la façana, sota una
idea entre racional i reminiscències noucentistes. Ritmes i eixos de composició
definits, així com tractament diferenciat de la base o els sòcol de l’edifici.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangle irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes es situen en cantonada entre els carrers de Puig Vidal i de Cols
Estan caracteritzades per la modulació i repetició precisa de les finestres, alineades en funció
d’eixos distributius simètrics.
L’entrada a la caixa d’escales és lateral i es produeix en la façana de Puig Vidal, quasi amagada
amb la paret. La resta d’obertures pertanyen a tres tipologies: grans i quadrades en planta baixa i
planta segona; amb arc de mig punt en plana primera i finestres o obertures de ventilació en la
planta baixa de la façana al carrer de Cols, situades arran de carrer, seguint el desnivell.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pedra de Cadaqués

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blau o blanc

Bo

COBERTA: inclinada de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible en façana
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 Històrica. 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, 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

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 Puig Vidal,1
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 s’ Embut
2. Façana al carrer de Puig Vidal

FID

613

FID

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

613

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 amb 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes són molt senzilles i presenten obertures regulars que segueixen un determinat ordre
distributiu; en la relació entre plens i buits hi ha un predomini lleuger dels plens.
En la parcel·la hi ha dues entrades, una a cada façana.
Els balcons presenten dues tipologies diferents, amb llosa i sense llosa, tots dos de totes
maneres amb barana metàl·lica.
Les finestres mostren formes i dimensions regulars.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Quasi regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en blau i blanc

Regular

COBERTA: amb 1 aigua i terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats 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 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 (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. (AT3. Art. 79)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de s’Embut, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

S. XVIII (1777)
ÙS ORIGINAL

Habitatge de la família Escofet
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 Escofet

3. Façana al carrer s’Embut
4. Façana al carrer de Cols
5. Finestra primer pis

1. Detall deguàs coberta
2. Detall llinda, datada i
amb nom.

FID

614

FID

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

614

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Primera casa del Doctor Escofet. Magnífic exemple de la casa menestral del segle
XVIII. Conserva perfectament els seus valors de façana (llindes, ràfecs de coberta,
emmarcaments amb carreus de pedra, reixes i baranes de forja, fusteries i també la
pintura –de color vermell Cadaqués- com un dels referents de la presència d’aquesta
varietat cromàtica en la carta de colors del Pla especial.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
De la parcel·la 614 és visible només la façana que dona al carrer s’Embut.
Correspon a la tipologia de la casa menestral, amb una finestra en planta baixa i la típica entrada
d’àmplies dimensions, amb elements estructurals vistos i una inscripció en la llinda: doctor
Escofet 1777.
Adossats a la façana s’han col·locat dos bancs en llosa de pedra a través, típics de Cadaqués.
Per damunt trobem alineades les dues obertures del balcó, amb llosana i tornapuntes de ferro
forjat.
L ‘alçat resulta equilibrat en la relació entre buits i plens, i les obertures distribuïdes regularment.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: replanell i llosa en pissarra, arc de llinda de pedra treballada i
brancals de carreus de pedra força ben arestats

Bo

FUSTERIES: finestres, porta i persianes de corda en fusta pintat en color vermell

Bo

COBERTA: inclinada amb dues aigües en teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en vermell 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 (AT3 Extramurs)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció Integral. 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

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 (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 vermell 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

●
●

S’autoritza la substitució del baixant de fibrociment pel de ferro pintat

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general.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 s’Embut, s/n
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

3

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

4

Façana al carrer de s’Embut
Façana al carrer Cols
Vista des del carrer Palau
Vista des del carrer de s’Embut
Vista de la coberta
5

FID

615

FID

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

615

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Presenta un cos afegit en el 1950

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular allargada

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

TIPUS COBERTA:
Dues aigües i terrat central

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 615 no disposen d’obertures ben distribuïdes ni alineades,
corresponents a eixos rítmics precisos. En la façana al carrer s’Embut predominen els volums
plens, mentre que en el carrer d’es Coll, aquesta relació sembla més equilibrada.
Les façanes que donen al carrer pertanyen a la part edificada a finals del 1800, mentre que el cos
afegit en l’any 1950 dona al jardí interior.
La part que sobresurt i que es fa visible per damunt del mur de tancament del solar presenta una
forma irregular, amb poques obertures i de diverses formes, entre les quals destaca una rodona
per il·luminar el sota coberta.
Replanell i escopidors de pissarra
Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Regular

Deficient

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en color blau clar

Regular

COBERTA: dues aigües de teula àrab amb una terrassa central

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica 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 (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

●

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)

REG

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

SITUACIÓ

Carrer Cols, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
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

2

3
1

4

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Cols
Façana al carrer Palau
Llinda de fusta
Detall de mènsula

FID

616

FID

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

616

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional modificat en diferents etapes. Originàriament del segle XVIII –es
pot contemplar la llinda de fusta sobre l’accés a l’habitatge- posteriorment es completa
al llarg del segle XIX i es transforma, especialment en l’aspecte exterior de la façana al
carrer de Palau, amb noves obertures i criteris al llarg del segle XX.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Cols es presenta amb obertures ben disposades i alineades entre elles.
En planta baixa trobem l’accès amb llinda de fusta i una finestra lateral en forma quadrada.
En el nivell superior, en línia amb l’entrada trobem un balcó amb llosa en voladiu i mènsules,
decorades i barana metàl·lica. En línia amb la porta d’entrada hi ha una altra petita finestra.
La composició de la façana al carrer Palau és completament diferent respecte a les obertures:
aquestes són molt més petites i es presenten distribuïdes en tres plantes sense cap rigor en la
seva distribució.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda de fusta en l’accés

Regular

FUSTERIES: fusta pintat en blau, blanc i verd

Regular

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrassa

Regular

DESGUÀS COBERTA: 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 (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

●

S’autoritza l’adequació de les obertures i tractament a la façana de
Palau

●

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 Cols, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
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 Cols
2. Façana al carrer Palau

2

FID

617

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

FID

617

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Porta d’entrada original de fusta ajustada a l’obertura en arc. Tipologia pròpia en
l’accés de la casa menestral del s. XIX.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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 al carrer de Cols es presenta amb obertures ben disposades i alineades entre elles.
En planta baixa trobem un ampli accès amb arc, per damunt del qual, no alineada, se situa una
finestra de proporcions rectangulars.
En el segon nivell, en línia amb la porta d’ entrada, trobem un balcó amb llosa en voladiu i barana
metàl·lica pintada en blanc que dona sortida a una finestra balconera.
La composició de la façana al carrer Palau és completament diferent, ja que les obertures són
molt més petites: una porta d’entrada lleugerament aixecada respecte al nivell del carrer i dues
finestres, una lateral i una situada superiorment.
escopidors i replanell d’entrada de pissarra
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd. Són remarcables els porticons encaixats en façana

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrassa

Bo

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les buganvílies i les jardineres de pedra. Tot i l’interès compositiu de les façanes, que li atorga el
Nivell de Protecció 3; s’autoritza l’adequació volumètrica i el nou tractament de la coberta i del remat, així com les
altres consideracions esmentades, d’acord amb els criteris que expressa el PEU i el PGOU
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 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
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
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

●

S’autoritza l’adequació del cos superior per permetre la perllongació del faldó de
coberta, formant ràfec, fins la façana i l’eliminació del terrat.
S’autoritza la reducció de vol i mida en el balcó de la segona planta.

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT.3 Art. 79)

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

SITUACIÓ

Carrer Cols, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Finals 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

3

1

2
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Cols
Façana al carrer Palau
Portes d’entrada
Detall baixant

4

FID

618

FID

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

618

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Tipologia de casa menestral de finals del segle XIX, que ha patit modificacions en el
seu tractament.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Cols es presenta amb obertures ben disposades i alineades entre elles.
En planta baixa trobem un ampli accés i una finestra lateral de forma quadrada, tancada amb un
porticó.
En el nivell següent, en línia amb l’entrada trobem dues finestres de forma rectangular tot i que de
mides diferents.
La composició de la façana al carrer del Palau es basa amb obertures més petites: una porta
d’entrada lleugerament aixecada sobre el nivell del carrer i 4 finestres, una al nivell del carrer
(lluerna), una lateral i dos en la planta primera.
En general en totes dues façanes s’ aprecia una prevalença dels plens sobre els buits

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:

Bo

FUSTERIES: de fusta color blau (porticons i portes) i natural alguna finestra

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd 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 (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 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’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 Cols, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

Final 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

1. Façana al carrer Cols
2. Façana al carrer Palau

FID

619

FID

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

619

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Tipologia de casa menestral de finals del segle XIX, que ha patit modificacions en el
seu tractament.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
1 aigua amb terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Cols es presenta amb obertures ben disposades i alineades entre elles.
En planta baixa trobem les dues típiques entrades de la casa menestral: l’accès a l’habitatge i
l’accès al local de planta baixa. Al centre, entre els dos, una finestra.
En planta primera, en línia amb l’entrada trobem a la dreta, un balcó amb llosa en voladiu i barana
metàl·lica pintada en negre i lateralment, a la seva esquerra, una finestra.
La composició de la façana al carrer del Palau presenta obertures més petites i sense balcons:
una porta d’entrada al nivell del carrer i dues finestres simètriques en planta baixa, i tres finestres
de proporcions verticals en planta primera.
La relació entre buits i plens resulta equilibrada i les obertures en general, estan ben distribuïdes.
Remarcable barana de forja en el balcó.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd

Bo

COBERTA: inclinada a 1 aigua de teula àrab i terrassa

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 (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

●

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 Cols, 2
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.
2.
3.
4.

Façana al carrer Cols
Primer i segon pis
Detall desguàs coberta
Detall porta

FID
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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 /
3

TIPUS COBERTA:
1 aigua amb terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Cols es presenta amb obertures regulars tot i que no alineades entre elles.
En planta baixa trobem l’accès i al damunt, no alineada, una finestra lateral amb forma
rectangular, amb un balcó al costat amb llosa en voladiu i barana metàl·lica, que dona sortida a
una obertura.
En el segon nivell dues finestres de diferents mides tanquen l’alçat.

Bo

Acabats.
Pintat i arrebossat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: destaca l’emmarcament en llinda de pedra en una porta

Bo

FUSTERIES: en alumini blanc

Bo

COBERTA: inclinada amb 1 aigua de teula àrab i terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintat de 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

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 o la reducció del vol de construccions afegides
com el balcó

●

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 Puig Vidal, 3
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XIX
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 - carrer Cols, cantonada
carrer Puig Vidal, 3

FID

621

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

FID

621

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:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar
/
solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les restes de la façana, en estat ruïnós, presenten un mur amb paredat de pedra de Cadaqués
amb una obertura amb arc de pedra a sardinell, que fa la funció d’accés.

Regular

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Interessant tancament original d’aquest solar, amb restes de la construcció primitiva, realitzat a base de pedra de
Cadaqués
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, tot i que es recomana el seu aprofitament com a
base de la futura edificació, en el cas que les seves característiques de
resistència així ho determinin. Caldrà aportar una justificació que acrediti
l’impossibilitat de fer compatible el seu aprofitament, previ a la concessió
de la llicència d’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 Palau, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana al carrer Palau
Façana lateral al jardí
Detall desguàs coberta
Detall finestra
4

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció molt transformada. S’aprecia la seva identitat a través de la mitgera on es
contempla el sistema constructiu a base de la utilització de la pedra de Cadaqués.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana amb predomini dels plens sobre els buits; les obertures presenten diverses mides i
proporcions i no segueixen cap eix compositiu determinat.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: ceràmica pintada en blanc

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd

Bo

COBERTA: inclinada a una aigua de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment pintat de 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. Protecció del tipus

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 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 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 el tractament adequat de la mitgera de lloses de pedra i on
es visualitza el canvi amb el material ceràmic (totxana).
S’autoritza l’adequació integral de la façana: obertures (ritme, proporció i
mida), composició general i tractament dels forats

●

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 Puig Vidal, 22
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Façana posterior
1. Façana lateral

3. Porta accès

4. Detall finestra i
sòcol

5. Detall finestra

6. Detall finestra i
ràfec

FID
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FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en un solar estret, amb forta presència de la paret testera, pràcticament
cega. Destaca el sòcol de pedra que ressegueix tota la planta baixa. El solar apareix
construït en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages on the East Cost of Spain.)

● 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:
La façana al carrer de Puig Vidal mostra tres obertures, una a cada planta, situades de manera
esglaonada: en planta baixa la porta d’accès, enrasada amb el sòcol de pedra i l’acabat
arrebossat, i en les plantes primera i segona, dues finestres de proporcions verticals, amb mides
diferents. La façana lateral té línies de coronament inclinades marcant el perfil de la coberta a
dues aigües. Tot i ser pràcticament cega, presenta tres obertures de proporcions més petites,
situades també una a cada nivell. El sòcol de pedra puja respecte a la façana principal degut al
pendent del carrer. La façana posterior té quatre obertures, també de proporcions verticals i de
diferents mides, situades en funció de la distribució en planta: una en planta baixa (lluerna), dues
en planta primera, i una en planta segona. La línia del sòcol torna a pujar, marcant amb
contundència el contrast entre la part amb paredat i la part arrebossada.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Sòcol en pedra

Bo/
regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles. Escopidors ceràmics o de pedra
FUSTERIES: de fusta pintades en verd

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo/regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada amb peces esmaltades en verd i baixant de 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 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 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

●

S’autoritza l’adequació de la mitgera que conforma la cantonada (composició i
tractament de les obertures i del pla de 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)

FID

624

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 20
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall porta accès

3. Detall finestra 1er pis

4. Façana posterior

5. Detall planta baixa

1. Façana principal

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar apareix construït en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages on the East
Cost of Spain.) L’edificació comparteix sòcol de pedra amb l’habitatge veí, però en
aquest cas el sòcol engloba també la planta 1ª. El darrer nivell presenta obertures de
proporcions diferents sobre un acabat arrebossat i pintat en blanc, marcant clarament
la diferència entre les dues fases de la construcció.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells /
4
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes presenten dos acabats, paredat de pedra en planta baixa (i primera) i arrebossat i
pintat en la planta superior, construïda posteriorment. Les obertures de cadascuna de les parts
presenten característiques diferents: les primeres mostren proporcions verticals i es situen en
façana seguint uns determinats eixos rítmics. Totes es tanquen mitjançant porticons de fusta
pintats en color blanc que queden enrasat amb la façana. La planta superior presenta en canvi
obertures de proporcions horitzontals marcant un buit i endarrerint el pla de façana. En la façana
principal aquest buit es situa a la dreta però en la façana posterior, partit en tres per dues
pilastres, agafa tota l’amplada de l’ edificació. La llosa del balcó de planta primera (façana
principal) presenta cantells i barana arrodonits i mostra una secció variable, fruit d’una
construcció que correspon a un segon moment.
Acabats.
Façana en pedra i arrebossada i pintada en color blanc en la planta superior

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: algunes finestres presenten llindes de pedra

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en color blanc. Baranes metàl·liques

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i plana pavimentada

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu que li atorga el Nivell de Protecció 3; 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

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 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

●

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

●

S’autoritza la substitució del terrat per la coberta 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)

FID

625

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 18/Carrer de Sant Antoni, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall finestra

1. Façana a carrer Puig Vidal

3. Detall portal

4. Detall ràfec

5. Detall entrada

6. Façana a c/ St. Antoni

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

FID

625

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar, que ja apareix construït en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages...),
conté diversos habitatges amb accessos diferenciats: un pel carrer Puig Vidal i l’altre
pel carrer de Sant Antoni; apareixen dos nivells afegits a posteriori.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana sud al carrer de Puig Vidal presenta 3 nivells més planta baixa –originàriament era una
construcció de planta baixa i pis-. El nivell afegit presenta un balcó continu de cantó a cantó, amb
una barana metàl·lica interrompuda per pilastres massisses, i tres finestres que contrasten en
mida i proporció amb les obertures estretes i verticals de la façana originària. El coronament d’
aquesta façana es realitza amb una barana metàl·lica continua ja que el darrer nivell l’ocupa el
terrat. En la façana posterior (nord), les obertures es situen alineades seguint uns eixos verticals, i
mostren proporcions molt similars les unes amb les altres. Marcant un buit en façana es situa
centralment el portal d’entrada, aixecat respecte al nivell del carrer i accessible pujant una escala,
i dues finestres a banda i banda. El pis superior repeteix els buits de la planta baixa (l’obertura
sobre el portal es converteix en dues finestres) eliminant la finestra de l’esquerra. El darrer nivell
mostra 4 petites obertures de proporcions horitzontals que il·luminen les golfes.
Acabats. Arrebossat i pintat en color blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda de la porta d’accès amb pedra vista on apareix una
incisió que identifica l’ ocupació dels propietaris d’antany: mariners

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i en verd. Reixes metàl·liques i de forja

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat i a dues aigües amb ràfec

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment en façana sud (coberta plana); tortugada i baixants
ceràmics sense pintar en la façana nord

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 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 altre 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
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 de la part de terrat per una nova coberta a dues aigües,
entregant amb ràfec a les dues façanes
S’autoritza l’adequació del balcó corregur del segon 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 Puig Vidal, 16
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional 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. Detall balcó

3. Detall planta baixa

1. Façana principal a sud

4. Façana posterior a nord

5. Detall finestra

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge en un solar que ja apareix construït en el plànol de 1887-91 (Ports and
Anchorages...) Degut al desnivell existent entre els dos carrers, la façana de l’entrada
presenta una planta més.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes varien en funció de la seva orientació: la que dona a sud, amb balcons i grans
obertures verticals, i la que dona a nord amb finestres més petites. Les obertures es situen
alineades seguint uns eixos verticals i horitzontals. En la façana principal la porta d’accès se situa
centrada en façana; a l’esquerra una finestra baixa de proporcions horitzontals i protegida amb
reixa i a la dreta, una petita obertura quadrada. Les plantes primera i segona presenten el mateix
esquema: dues finestres sobre un balcó continu, el de la planta primera més curt que el de la
segona (aquest últim probablement construït en un segon moment), i amb una barana de forja
més elaborada. La façana posterior en canvi presenta quatre obertures principals alineades
vertical i horitzontalment (les dues de la planta baixa protegides amb reixes de forja que
sobresurten del pla de façana), i dues obertures més petites situades al centre. A baix a
l’esquerra una lluerna.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes i reixes metàl·liques

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de 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 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 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 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

●

S’autoritza l’adequació de les balconeres a la façana de Puig Vidal

●

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 Puig Vidal, 14/Carrer de Sant Antoni, 7
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem – nivells superiors: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem – 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. Detall finestra

6. Detall finestra

1. Façana principal

3. Detall porta

4. Accès posterior

5. Detall finestra

7. Façana posterior

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar, que ja apareix construït en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages....),
presenta una construcció tradicional segregada en dos habitatges, realitzada amb
paredat de pedra, pintada de color blanc en la seva totalitat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud presenta una composició d’ obertures ordenada respecte un eix vertical i uns
eixos horitzontals, (excepte per una petita finestra en planta baixa a la dreta), de tal manera que
el portal d’ accès, amb arc de mig, se situa cèntric sobre l’eix, i en les plantes superiors les
obertures, verticals, es troben alineades i situades simètriques excepte pels balcons, col·locats en
diagonal: a baix a la dreta i a dalt a l’esquerra. Les lloses dels balcons estan reforçades amb uns
perfils i unes mènsules metàl·liques a 45º. Les baranes de les finestres i dels balcons són també
de barrots metàl·lics. La façana posterior presenta al centre una porta d’ accès sobre una escala
que sobresurt del pla de façana, i diverses finestres situades en funció de la distribució en planta.
Arran de terra, tres lluernes protegides amb barrots de forja il·luminen l’espai de planta baixa.
Com a coronament, l’ ampit del terrat, probablement realitzat a posterior.
Acabats.
Façana amb paredat de pedra pintat en blanc

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: porta d’accès amb arc de mig punt amb pedra

Bo/regular

FUSTERIES: de fusta pintades en blanc o envernissades

Bo/regular

COBERTA: plana pavimentada e inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec

Bo/regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades esmaltades en verd i baixants ceràmics pintats en blanc

Bo/regular

Bo/
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la buganvília que s’enfila per la façana del carrer de Sant Antoni. 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
Conservació estructura urbana (2a)

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

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 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 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
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 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 parcial per la formació completa de la coberta 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 Puig Vidal, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. 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

2. Detall finestra

3. Detall balcó

1. Façana principal

4. Detall porta
accès

5. Detall finestra

6. Façana posterior

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquest estret solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and
Anchorages...). L’edificació ha patit l’afegit de dos pisos doblant així la seva alçada
originària. Els dos moments constructius queden clarament reflectits a la façana: una
part amb paredat de pedra i l’altra arrebossada.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Plana i inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La composició rítmica de l’edificació originària segueix uns eixos verticals i horitzontal trencats:
les obertures queden lleugerament desplaçades les unes respecte a les altres. En la part central
de la façana principal trobem dues obertures verticals, porta i finestra balconera (aquesta darrera
segurament més estreta en origen) acompanyades a banda i banda, per finestres més petites i de
proporcions horitzontals o quadrades. En la planta posterior destaquen les dues lluernes arran de
terra i dues obertures més, de proporcions diferents, situades en diagonal. El volum superior
afegit, arrebossat i pintat en blanc amb una alçada de dues plantes, presenta en aquesta façana,
una composició desendreçada d’ obertures quadrades, d’ entre les quals es diferencia, a dalt a
l’esquerra, una finestra vertical sobre un balcó. En la façana principal, el primer nivell, cec, serveix
com a recolzament del terrat descobert de la planta superior, que ocupa tota l’amplada de
l’edificació i endarrereix el pla de façana.
Acabats. Paredat de pedra i arrebossat pintat en blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: arrebossades i pintades sobre paredat de pedra o llindes de
pedra col·locada a sardinell.

Bo

FUSTERIES: de fusta color verd fosc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab i plana pavimentada en el terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El 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)
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, 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 altre 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
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 per la coberta a dues aigües sencera
S’autoritza l’adequació integral de la remonta, reducció i redifinició d’obertures i del
tractament general que afavoreixi una integració

●

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 Puig Vidal, 10/Carrer de Sant Antoni, 5
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. Façana principal

5. Detall luerna

2. Detall porta accès

4. Detall cantonada

3. Façana posterior

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge plurifamiliar amb dues entrades independents, en un solar que ja apareix
consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages...) La planta àtic es troba
endarrerida respecte al pla de façana en ambdós carrers, mostrant una barana
metàl·lica en la façana principal i un ampit massís en la posterior.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En la façana principal destaca el predomini dels buits sobre els plens: les obertures, verticals i de
mides considerables, estan organitzades segons uns eixos horitzontals i es repeteixen en quatre
grups de dues finestres: una balconera amb ampit metàl·lic i una de mida més petita al costat
dret. La planta baixa està ocupada per la porta cotxera, de considerables dimensions, per la porta
d’accès, situada sobre 3 esglaons exteriors, i una finestra al mig. La planta àtic, endarrerida
respecte al pla de façana, dona lloc a un terrat protegit per una coberta de xapa i mostra una
barana metàl·lica senzilla i continua de banda a banda, enrasada amb la façana.
La façana posterior, en la que predominen en canvi els plens, presenta una composició simètrica
respecte a un eix vertical central sobre el que es situa una segona porta d’accès i una finestra en
el pis superior. A la dreta i a l’esquerra dues finestres de la mateixa mida, protegides per una
celosia d’alumini i una lluerna allargada, arran de terra amb una protecció de forja. Destaca en
una de les cantonades on la façana del veí es troba més endarrerida, el recrescut de la façana i la
col·locació d’un ‘mosaic’ ceràmic amb una imatge religiosa i uns bancs de pedra.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc.

Bo/ regular

Bo/ regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini blanc; baranes metàl·liques senzilles pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües (una vessant amb teula àrab i l’altra amb xapa ondulada) +
plana pavimentada en el terrat

Bo/ regular

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

Bo/ regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la capelleta amb el mural de ceràmica que conté la imatge de St. Antoni, així com el
banc. Tots dos disposats en el gir que fa el carrer de Sant Antoni.
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 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 altre 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 la 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 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 la coberta en voladiu i la substitució del terrat per la coberta
a dues aigües. S’autoritza l’adequació general d’obertures en ambdues 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)

FID

630

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Puig Vidal, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab.menestral modif.
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

2. Detall planta àtic

1. Façana principal

6. Façana principal

4. Finestra p. baixa

7. Porta accès posterior

3. Detall finestres primer pis

5. Detall portes

8. Mur de tanca

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

FID

630

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació presenta un esglaonament en la façana causat per la formació de diversos
terrats en diferents nivells. La part posterior del solar, que ja apareix construït en el
plànol de 1684 (Cap de Quiers Plan de Cadaqués. AHCOAC Girona) es troba
ocupada per un pati exterior amb accès pel carrer de Sant Antoni.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal presenta una línia de coronament trencada originada per la formació, en la
segona planta, d’ un terrat que ocupa la part dreta de l’edificació. La part esquerra d’ aquest nivell,
construïda, presenta en canvi una obertura balconera, que és la que es repeteix en la planta
inferior, amb dues finestres simètriques respecte a l’ eix vertical (les lloses amb voladiu reduït, són
de pedra). Sobre el volum de la segona planta es situa, en el tercer nivell, un altre terrat amb
correspondència del qual s’ha aixecat de manera irregular un ampit de peces ceràmiques que
contrasta amb la resta de la façana, per forma i materials. La resta de l’edificació d’ aquest nivell
queda endarrerida en un segon pla. La planta baixa presenta tres obertures, destacant la central,
de gran amplada, amb llinda formada per un arc rebaixat i pedres col·locades a sardinell. La
façana posterior es tanca mitjançant un mur amb paredat de pedra pintat en blanc fins a mitja
alçada, en el que es produeix en el costat esquerra, l’accès al pati que hi ha darrera.
Acabats. Arrebossat i pintat. Mur de tanca amb paredat de pedra, pintat en blanc fins a la meitat.

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes i davantals de pedra col·locada a sardinell
FUSTERIES: de fusta pintades en blau. Baranes metàl·liques

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec i plana en el terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de PVC

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’ ha de procedir a l’eliminació de l’ampit superior amb peces ceràmiques. Es protegeixen les reixes i baranes així
com totes les fusteries originals de la planta baixa (portes i finestres).
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 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 altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat o l’encalcinat sobre
les façanes o murs de llosa de Cadaqués
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 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’ampit amb celosia ceràmica
de la planta àtic i la substitució del terrat per la coberta a dues aigües tradicional.
S’autoritza avançar la construcció superior cap al pla de façana per permetre la
formació d’una única 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

631

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 6
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

P.B.: taller/ magatzem – Niv. Sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

P.B.: taller/ magatzem – Niv. 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. Detall balcó planta
primera

1. Façana al carrer

3. Detall accès

4. Portal d’accès a l’espai
de planta baixa

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

FID

631

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació entre mitgeres amb una façana visible des del carrer que mostra un
estat de conservació bastant regular. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric
de 1684 (Cap de Quiers. Plan de Cadaqués. AHCOAC Girona).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Al centre de la façana apareix, en planta baixa, el portal d’accès al taller/ magatzem, amb una
obertura coronada per un arc rebaixat i tancada per una porta de fusta de dues fulles. Als
habitatges s’ accedeix per una estreta porta situada en l’extrem dret de l’ alçat. La planta primera
mostra només una finestra balconera lleugerament desplaçada cap a la dreta, amb accès a un
balcó amb barana metàl·lica senzilla. Aquesta mateixa obertura es repeteix alineada verticalment,
en el nivell següent (planta segona), tot i que el balcó es redueix a la seva mínima expressió. A la
seva dreta i a la seva esquerra hi ha dues obertures més iguals entre elles i de proporcions
quadrades. El coronament de la façana està format per l’ampit massís del terrat que es situa en el
darrer nivell al qual s’i accedeix des d’un volum endarrerit respecte al pla de façana, amb coberta
inclinada.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc en un estat de conservació bastant dolent.

Dolent

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta sense envernissar.

Dolent

COBERTA: plana pavimentada en el terrat e inclinada a dues aigües en el volum de la darrera
planta

Regulat

DESGUÀS COBERTA: baixant de PVC

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El 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 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

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 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 quart nivell; posteriorment es
podrà substituir el terrat per la coberta 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
SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 4
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

Hab. tradicional modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

EMPLAÇAMENT

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. Detall del balcó

1. Vista de la façana al carrer de
Puig Vidal
3. Detall porta accès

FID

632

FID

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

632

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació que només presenta una façana a carrer i en la que destaca la forta
prevalença dels buits sobre els plens. El solar ja apareix construït en el plànol de 1684
(Cap de Quiers. Plan de Cadaqués. AHCOAC Girona).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular allargada

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada i plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Estreta façana a sud-oest, plena d’obertures. En tots els nivells es repeteix la mateixa composició
tot i que les obertures varien lleugerament de mida: finestra de proporcions verticals a l’esquerra i
obertura vertical sobre balcó a la dreta. En planta baixa aquesta obertura correspon amb la porta
d’accés. En la segona planta l’obertura corresponent amb la finestra balconera es troba més
endarrerida, remarcant el forat, el buit de l’obertura. Les baranes són metàl·liques i els cantells de
les lloses presenten uns talls a 45º arrodonits.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: Sense emmarcament. Escopidors ceràmics esmaltats en verd
FUSTERIES: de fusta pintades en verd

Bo

COBERTA: plana pavimentada determinant terrat
DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic esmaltat en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les baranes de forja dels dos balcons.
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 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
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 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 per la coberta inclinada.
S’autoritza l’adequació general de les façanes (ritme 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Placeta Marcel Duchamp, 5/C.de St. Antoni, 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem – P. Superiors: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem – P. 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. Detall balcó

1. Façana

3. Façana lateral

4. Detall accès

5. Detall porta

6. Detall façana lateral

FID

633

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

FID

633

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El plànol Cap de Quiers. Plan de Cadaqués. AHCOAC Girona mostra com ja en 1684
aquest solar estava construït. L’ edificació, que presenta un espai en planta baixa amb
accés independent i funció diferenciada, està formada per dos volums adossats i
esglaonats, amb coberta inclinada d’ un vessant.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinades

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal, a sud, presenta una composició ordenada de quatre obertures (dues per
planta) alineades segons dos eixos horitzontals i dos verticals. Aquestes finestres s’ obren a uns
balcons amb baranes de forja i llosanes de diferents gruixos reforçades amb mènsules.
En planta baixa, en línia amb la filera de finestres a l’ esquerra, hi ha un portal amb arc rebaixat
que dona accès al local de planta baixa. A l’extrem esquerre, l’ estreta porta situada sobre uns
esglaons que sobresurten del pla de façana, dona accès a l’escala de veïns. En la façana lateral,
hi ha una part cega en correspondència del primer volum, i l’altra, de més alçada, presenta tres
obertures alineades, de les quals la de la planta baixa és la porta d’accès als habitatges d’ aquest
segon volum, orientats a nord.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc.

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes de forja

Regular

COBERTA: inclinades d’ un vessant amb teules àrabs i ràfec

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les fusteries originals (porta d’accés) i les baranes de forja. 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 la placeta, 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 (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 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 altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat o l’encalcinat sobre
pedra (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 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 i restauració convenient de 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

C.Puig Vidal, 2 / Plac. de Marcel Duchamp, 3
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

Hab. tradicional modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Façana a pati

3. Detall finestra pl.baixa

1. Façana a carrer Puig Vidal

4. Detall finestra i balcó

5. Façana a Placeta Marcel
Duchamp

FID

634

FID

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

634

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Irregular en forma d’ ‘L’

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Solar ocupat per dues cases segregades, una donant al carrer de Puig Vidal i l’altra a
la placeta de Marcel Duchamp. El plànol Cap de Quiers. Plan de Cadaqués. AHCOAC
Girona mostra com ja en 1684 aquest solar estava construït.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada 1 vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES: La façana al carrer de Puig Vidal segueix una composició de buits asimètrica
respecte a un eix central vertical. Per cada planta es situen dues obertures, excepte en el darrer
nivell on només hi ha una. En planta baixa les dues obertures corresponen amb la porta d’accès i
amb una finestra amb arc rebaixat que, tot i estant alineada amb les obertures superiors, presenta
proporcions diferents (horitzontals i no verticals com les altres). Les finestres dels nivells superiors
s’obren a uns balcons amb barana metàl·lica, el de la primera planta de cantó a cantó de la
façana, i el de la segona només en correspondència de l’ obertura. La façana a la plaça té en
planta baixa la porta cotxera i l’ accés als habitatges. En els dos nivells es repeteix la mateixa
composició d’ obertures, que ocupen el terç central de la façana: una finestra balconera a la dreta
i una finestra més petita a l’esquerra, enrasada superiorment amb la primera. S’aprecien unes
mènsules amb motllures en les lloses dels balcons. En el darrer nivell d’aquesta façana s’intueix
la barana metàl·lica que serveix d’ ampit al terrat de coberta.
Acabats. Arrebossat i pintat en color blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes metàl·liques senzilles i de forja.

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat e inclinada a 1 aigua, amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant 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 la placeta, 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 (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 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 altre 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

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

●

S’autoritza la substitució del terrat i la formació de la coberta tradicional a dues aigües.
S’autoritza la redefinició en el tractament d’obertures en la façana al carrer de Puig Vidal

●

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

Placeta Marcel de Duchamp, 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX

Casa Racionalista
AUTOR

P.Harnden/L.Bombelli

ÙS ORIGINAL

PB: magatzem – P. Superiors: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: magatzem – P. 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. Detall entrada

3. Façana principal
1. Façana lateral

4. Detall obertures

FID

635

FID

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

635

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En el plànol Cap de Quiers. Plan de Cadaqués. AHCOAC Girona es veu com ja en
1684 aquest solar estava construït. L’ edificació presenta dues façanes molt
diferenciades respecte al tipus d’obertures. Destaca la presència d’una gran obertura
en la façana principal que unifica les diferents plantes.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal mostra una gran obertura vertical situada centralment, que unifica l’obertura
de tots els nivells (planta baixa i dues plantes en total). Aquest buit, tancat amb uns porticons de
lamel·les d’ alumini de color blanc situats endarrerits respecte al pla de façana, deixa veure els
forjats revestits de petites peces ceràmiques de color blanc, i les baranes metàl·liques també
pintades en blanc. La façana posterior, amb línia de coronament inclinada marcant el pendent de
la coberta, té obertures molt petites, de forma quadrada col·locades de forma irregular en la
façana i protegides amb unes reixes metàl·liques pintades en blanc. En la part esquerra es
produeix l’ accès als habitatges, mitjançant una estreta porta situada sobre diversos esglaons.

Bo

Bo
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini lacat en blanc

Bo

COBERTA: inclinades d’un vessant amb teules àrabs

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva de la façana, com a peça de notable valor
ambiental dins el conjunt de la placeta, reparant o reconstruint els elements originals amb les tècniques
constructives i els materials propis del racionalisme, si més no en les parts vistes.
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 afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana a la Placeta de Marcel Duchamp
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 substitució de les fusteries d’alumini per les de 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 de Sant Antoni, 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional 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. Façana a nord-est

2. Detall de la porta d’accès

FID

636

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació entre mitgeres amb una façana visible des del carrer que se separa
del límit de la parcel·la reculant i produint un petit pati exterior com a espai previ al del
volum edificat.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació es situa endarrerida respecte al límit de la parcel·la i dona lloc a un pati exterior que
actua com a antesala del volum edificat. Des del carrer s’hi accedeix creuant una porta pintada en
blanc situada en l’ extrem dret del mur de tancament del solar que apareix coronat per unes
peces ceràmiques esmaltades en verd. L’accés s’aixeca un nivell respecte a la cota de carrer i es
situa en un pla lleugerament, protegit pel volum de la planta primera (en realitat segona) que
sobresurt en voladiu amb un cel ras amb forma de volta rebaixada. Aquest accès i una finestra de
proporcions verticals protegida per uns barrots pintats en blanc situada a l’esquerra de la porta,
són les úniques dues obertures ‘reals’ de la façana. La planta primera (segona) mostra en l’alçat
unes peces ceràmiques col·locades inclinades formant dues gelosies, una més petita que l’altra,
que serveixen de ventilació per l’espai que hi tanquen al darrera. Com a coronament, la tortugada
ceràmica esmaltada en verd.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc amb barrots metàl·lics també pintats en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a una aigua, amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant 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)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
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
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 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’avançament de l’edificació fins al pla de 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)

FID

637

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 36
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. Detall coberta

3. Detall escala façana nordoest

1. Façana nord

5. Façana nord-oest, a la plaça des Rell
4. Façana sud

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

FID

637

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació es situa en un solar que ja apareix construït en el plànol de 1887-1891
(Ports and Anchorages... ). L’accès als habitatges es produeix per la façana testera.
La façana a sud presenta grans obertures i balcons correguts, en contraposició amb la
resta de les obertures, de proporcions més petites.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici té tres façanes. Una principal situada a nord-oest (P.B. + 1 nivell) amb dos accessos
situats a l’eix de la façana. Un es situa a peu de la plaça i a l’altre s’accedeix mitjançant una
escala amb volta catalana amb pedra pintada en blanc. Aquesta façana consta, a més, de tres
finestres de mides diferents, dos al pis superior i una a la planta baixa, totes protegides per
porticons metàl·lics amb lames. La línia de coronament mostra l’ inclinació de la coberta a dues
aigües amb un petit recrescut també de dos vessants. La façana a nord manté la mateixa cota
que la façana a nord-oest i està formada per quatre finestres de proporcions semblants tancades
amb porticons corredissos metàl·lics amb lames que no segueixen cap composició rítmica.
La façana a sud permet dos accessos a una planta inferior aprofitant el pendent del carrer que
baixa. Aquests es realitzen a través de dues portes de fusta. Està formada per dues plantes
superiors amb dos balcons de banda a banda amb baranes metàl·liques senzilles. Els finestrals
són correguts, protegits també amb persianes metàl·liques amb lames de color blanc.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: D’alumini blanc excepte les portes de fusta pintades en negre de la façana a sud

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada de peces ceràmiques. Baixants de 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 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 afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
●

FAÇANES

COBERTES

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

●

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
S’autoritza la substitució de baixants de fibrociment

●
●
●
●
●

Es prohibeix l' ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de les fusteries en fusta i un tractament específic per la façana a
la plaça des Rell

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

638

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 34
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

3.Detall de la porta
d’accés des del carrer
de les Creus

2.Façana nord carrer de les Creus

1.Façana a sud - carrer de
sa Tortora

4.Detall de la coberta de la façana nord

FID

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

638

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb façanes molt diferenciades: l’alçat a nord amb obertures
petites i regulars, i l’alçat a sud amb grans finestrals i balcons correguts. Totes dues
façanes mostren escrostonaments i pèrdua de pintura. El solar ja apareix construït en
el plànol de 1887-1891 (Ports and Anchorages... ).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és a sud i correspon a la del carrer de sa Tortora. Està formada per un accés
en planta baixa en l’eix de la façana i dues plantes superiors amb balcons de lloses de formigó
corregudes de banda a banda amb baranes metàl·liques de color negre. Un gran finestral protegit
amb porticons de fusta amb lames de color blanc, dona accés a cadascun dels balcons. La
façana està coronada per una barana metàl·lica que pertany al terrat del darrer nivell.
L’ alçat a nord, més ample degut a la forma del solar, consta de dos nivells amb un accés centrat
en planta baixa i dues finestres amb porticons de fusta en planta baixa i primera situades de
forma simètrica. El volum que dona a aquest carrer té coberta de teula àrab a una aigua cap al
carrer, i aprofita el desnivell dels dos carrers per formar una terrassa cap al carrer de sa Tortora.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. S’aprecien moltes esquerdes i escatat de l’arrebossat.

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: fusta pintada en blanc, verd i blau

Regular

COBERTA: A una aigua cap el carrer de les Creus i plana cap al carrer de sa Tortora

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de 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 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
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 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 mida i volada dels balcons de manera que alliberi el pas
del baixant 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 sa Tórtora, 32
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall obertura
façana sud

3.Detall de la porta d’accés a la
façana sud

1.Façana sud al carrer de sa Tórtora

4.Façana nord al carrer de les Creus

FID

639

FID

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

639

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ habitatge es situa en un solar que ja apareix construït en el plànol de 1887-1891
(Ports and Anchorages... ). La façana principal presenta una composició molt senzilla
organitzada en base a un eix vertical de simetria on destaca la presència del balcó
corregut de considerable longitud. L’edificació, que no arriba fins al final del solar,
presenta en l’alçat posterior al carrer de les Creus, un mur arrebossat i pintat que
tanca la terrassa originada.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant i plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud que dona al carrer de sa Tortora consta d’una planta baixa amb un accés
lleugerament descentrat respecte a l’eix de simetria, i una planta superior amb un balcó corregut
format per una llosa en voladiu amb barana metàl·lica de color negre. Dues finestres amb
persianes de corda de color verd li donen accés. A la façana a nord, la planta superior de l’edifici
forma una terrassa cap al carrer de les Creus, tancat per un mur arrebossat i pintat de blanc del
que surten diverses canelles. En l’extrem dret de la façana es produeix un segon accés, a través
d’una porta que mitjançant unes escales interiors condueix a la planta inferior.

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: metàl·liques i de fusta pintades en verd i blanc.

Bo

COBERTA: d’un vessant amb teules àrabs i ràfec cap al carrer de sa Tortora i plana pavimentada
en la terrassa cap al carrer de les Creus

Bo

DESGUÀS COBERTA: directament al carrer
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 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’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’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 de sa Tórtora, 30
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall llosa del balcó de la
façana a sud

1. Façana sud al carrer de sa
Tórtora

4. Detall de finestra
de la façana a sud

3. Detall de l’ampit i la planta
afegides

5. Detall de la porta
d’accés des del carrer
de sa Tórtora

6. Façana nord al carrer de les Creus

FID

640

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2207)

FID

640

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació mostra diferents elements que han alterat el seu estat originari: la
construcció del balcó del segon nivell i l’aixecament d’una nova planta que dona accès
a un terrat orientat a sud. Aquest nou volum afegit és accessible directament des del
carrer posterior (carrer de les Creus).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud està formada per una planta baixa, amb una doble porta de fusta que li dona
accés, i dues plantes superiors amb obertures que segueixen eixos verticals. El balcó de la
segona planta és clarament un afegit format per una llosa continua amb barana metàl·lica de
color negre que ocupa tota la façana. L’alçat està coronat per una barana metàl·lica continua que
protegeix el terrat del darrer nivell al que s’hi accedeix des d’un nou volum construït recentment.
La façana a nord és on més s’aprecia la construcció d’ aquesta nova planta que està formada per
dos volums retranquejats i endarrerits respecte a la línia de la parcel·la. Per salvar aquesta
distància s’ha aixecat una escala d’obra que puja i dóna accés a la planta superior afegida,
mantenint l’accés a l’edifici original des del carrer de les Creus. El solar es tanca amb un mur de
pedra, part original i part reconstruït.
Acabats. Arrebossat i pintat. La llosa del balcó, així com la planta afegida, només arrebossades.

Regular/
Dolent

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: De fusta pintada de color blau a la façana sud i sense pintar a nord.

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs en la planta afegida. La resta de l’edifici
presenta coberta plana formant terrasses.

Regular

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica sense baixants en la façana nord de la planta
afegida. Baixant de fibrociment pintat en blanc en la façana a sud.

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 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

COBERTES

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 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 la intervenció compositiva en façanes, sobretot a la nord. També cal una
intervenció en els accessos des del carrer de les Creus

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

641

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 28
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

2. Detall de l’accés tapiat de
la façana sud

3. Detall de la finestra de la
planta primera de la façana
sud

1. Façana sud al carrer de sa Tórtora

4. Façana nord al carrer de les Creus

FID

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

641

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en estat ruïnós en un estret solar que ja apareix construït en el plànol de
1887-1891 (Ports and Anchorages... ).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud (planta baixa i pis) presenta un accés tapiat en un extrem de la planta baixa i
dues finestres a l’altre extrem, que segueixen un mateix eix vertical. La construcció amb pedra
ha patit degradacions que han provocat actuacions puntuals amb maó a les llindes de les
obertures i parts arrebossades per tal d’ evitar la pèrdua de material.
La façana a nord està formada per un mur amb paredat de pedra amb un accés en l’extrem
esquerre que condueix a un pati ubicat entre l’edifici i el límit de la parcel·la.
La coberta és de teula àrab i a una aigua cap el carrer de sa Tortora. S’aprecia la manca de
baixants, fet que provoca que l’aigua regalimi per les façanes.

Ruïnós

Acabats.
Façanes amb paredat de pedra amb actuacions puntuals amb maó, parcialment arrebossada.

Ruïnós

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles.
FUSTERIES: L’única fusteria visible correspon a la finestra de la planta pis de la façana sud. És
de fusta pintada de color blau verdós i està molt degradada.

Dolent

COBERTA: De teula àrab a una aigua cap al carrer de sa Tortora.

Dolent

DESGUÀS COBERTA: Tortugada de peces ceràmiques esmaltades de color verd.

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici en estat ruïnós a substituir.
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 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 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 sa Tórtora, 26
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Had. tradicional 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

2. Detall balcó

3. Detall galeria façana a sud

1. Façana sud – c/ sa Tòrtora

4. Façana a nord

5. Accés façana a nord

6. Façana a nord

FID

642

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

FID

642

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació presenta, degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’ inferior, un
esglaonament de tal manera que la cota de pl. baixa de la façana a nord correspon a
la pl. segona de la façana a sud. El solar en el que es situa ja apareix consolidat en el
plànol històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages...).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat) + inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud (PB+2) està formada per obertures que no segueixen alineacions precises i que
presenten mides i proporcions diferents. En planta baixa, on es situen els tres accessos des del c/
de Sa Tòrtora, el paviment del carrer puja pel tancament de façana formant un sòcol de pedra.
Les dues plantes superiors presenten en l’extrem esquerre, dos balcons formats per lloses de
formigó i baranes metàl·liques senzilles, el de la pl. segona tancat recentment formant una
galeria. El tercer nivell està ocupat per un terrat orientat a sud al que s’accedeix des del darrer
volum de la façana a nord (PB + 1 + soterrani), Aquesta façana se separa del límit del solar
formant un pati que, situat a una cota inferior de la del carrer, es tanca amb un mur amb aplacat
de pissarra coronat per una barana metàl·lica, on se situa una porta en l’extrem dret. A peu pla
s’entra al nivell de planta baixa mentre que una escala d’obra recolzada en la mitgera dreta
condueix al nivell superior. Les obertures de la façana a nord estan formades per les portes de
fusta pintades en color verd i diverses finestres que donen al pati.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Baranes metàl·liques pintades en negre.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: De fusta pintades en verd amb persianes enrotllables pintades també en verd

Bo

COBERTA: De teules àrabs a una aigua cap a la façana nord i plana pavimentada en els terrats

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica sense pintar. Baixant de 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 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 sense definir-los en un únic projecte
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb el PGOU i el PE, per tal
d’ordenar l’edificació i afavorir l’adequació de les façanes i l’accés al carrer de les Creus

●
●

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’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 especialment un nou tractament integral de la façana nord i els accessos
El sòcol, revestit amb pedra de Cadaqués, 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 de sa Tórtora, 24
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral 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

2. Detall de l’arc
d’accés

1. Façana sud al carrer de sa Tòrtora

5. Detall de l’accés a la façana
nord

3. Detall finestra de
la planta primera

4. Façana nord al carrer de les Creus

6. Detall de l’accés al nivell
inferior de la façana nord

FID

643

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

FID

643

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres amb dues façanes de característiques oposades: la façana a
sud (P.B. + 2 nivells) en pedra i l’alçat a nord, d’un nivell i soterrani, arrebossat i pintat
en blanc. El solar en el que se situa ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana pavimentada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud al c/ Sa Tórtora és tota de pedra; l’ accés se situa en el centre i està format per
una obertura amb arc de mig punt amb dovelles i brancals de pedra; en la pl. primera s’aprecien
dues finestres d’iguals dimensions, amb llindes i escopidors de pedra d’una sola peça. Pràcticament la totalitat de la pl. segona es trenca amb una gran obertura arrebossada i pintada en
blanc que dona lloc a una terrassa amb ampit metàl·lic, a la qual s’accedeix des d’un finestral
continu situat en el pla de façana endarrerir. La façana a nord (P.B.+ terrat + nivell inferior) posa
de manifest com la planta segona de l’ edificació s’ha afegit a posteriori: està formada per un cos
endarrerit respecte a la línia del carrer, arrebossat i pintat en blanc que mostra en el centre la
porta d’accès en pl. baixa que correspon a la cota del segon nivell de l’alçat posterior. Una escala
metàl·lica col·locada a la dreta permet la pujada al terrat situat en el darrer nivell. En un dels seus
laterals, arrenca una segona escala cap a la planta inferior. El solar es tanca amb un mur amb
paredat de pedra que en la part dreta es mostra arrebossat i amb una gelosia de peces
ceràmiques. Entre el mur i l’ habitatge es forma una terrassa amb acabat de rajola ceràmica.
Acabats. La façana a sud és de pedra. La façana a nord arrebossada i pintada en blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: En la façana sud, destaquen els llindars de pedra de les
finestres de la primera planta, així com les dovelles de pedra de l’arc de la pl. baixa.

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en vermell i marró. Únicament el finestral de la terrassa de la
façana sud és metàl·lic pintat de color negre.

Bo

COBERTA: planes de rajola ceràmica. La façana a sud presenta un ràfec de teules àrabs.

Bo

DESGUÀS COBERTA: La coberta inclinada desaigua directament sobre el carrer.

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

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, 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 sud
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana
sud
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element) per la façana nord
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 vermell 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
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació compositiva, d’accessos i tanca de l’alçat nord i la formació
d’una coberta inclinada segons els criteris del PEU

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 sa Tórtora, 22 / C. de les Creus, 3
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 nord al carrer de les Creus

1. Façana a sud al carrer de sa
Tòrtora

3. Detall de la tortugada
ceràmica

4. Detall
escrostonament
façana a nord

5. Detall d’una de les
mitgeres

FID

644

FID

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

644

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge entre mitgeres amb diferent número de plantes en les dues façanes.
Destaquen les grans obertures amb terrasses de la façana a sud, en contraposició
amb finestres més petites en la façana a nord. Influència del segon racionalisme.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La pl. baixa de la façana a sud, lleugerament endarrerida, es mostra revestida amb pedra, amb un
accés i una obertura protegits amb lames de fusta pintades en blanc. La planta primera està
formada per una gran obertura a l’esquerra, amb una finestra que es situa endarrerida respecte al
pla de façana donant lloc a una terrassa coberta, i una segona finestra de proporcions verticals i
més petita, a la dreta. Una terrassa correguda ocupa la totalitat de la planta segona, on el
tancament de façana, format per un gran finestral de banda a banda, s’endarrereix respecte al pla
de façana. Les terrasses i l’obertura de la primera planta estan protegides amb baranes
metàl·liques senzilles pintades en negre. Per últim, s’aprecia un ampit format també per una
barana metàl·lica de color negre en el coronament de la façana, indicant l’existència d’un terrat en
el nivell superior. La façana a nord està formada per un volum esglaonat de P.B.+1 nivell, amb
una porta d’accés a un pati interior i dues finestres alineades horitzontalment amb porticons de
fusta en planta baixa. La segona planta ocupa només la part dreta de la façana i està formada per
una finestra amb porticons i un finestral en la cara interior, donant al pati. Des d’ aquest volum
amb coberta a dues aigües s’ accedeix al terrat situat en el darrer nivell de la façana sud.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc; excepte la planta baixa de la façana a sud, en pedra. La façana a
nord presenta escrostonaments i pèrdua de pintura.

Bo/
Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc (pl. baixa de la façana sud); de fusta pintades en marró la
resta de les obertures i els porticons de fusta de la façana nord.

Bo

COBERTA: Coberta inclinada a dues aigües amb teules àrabs, i plana pavimentada en el terrat.

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica sense pintar i baixant de 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 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 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

●

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. (AT3. Art. 79)

●

●
●

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

FID

645

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sa Tórtora, 20
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. Detall finestra
façana a sud

3. Detall accés façana 4. Detall finestra
a sud
façana a sud

1. Façana sud al carrer de sa
Tòrtora
5. Façana a nord - carrer de les Creus

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

FID

645

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació presenta diferent número de plantes en els dos alçats degut al desnivell
existent entre el carrer superior i l’inferior. En el costat a nord se separa del límit del
solar donant lloc a un petit pati amb accès des del carrer de les Creus.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La planta baixa de la façana a sud presenta un sòcol revestit amb pedra que arriba fins a la cota
de l’accés a l’edifici (situat sobre dos esglaons) i incorpora una jardinera cilíndrica on es troba
plantat un xiprer d’alçada equivalent a la de l’edifici que sembla marcar el seu eix de simetria. A
part de l’accès situat a la dreta, hi ha una finestra protegida per una reixa de forja pintada de
negre. La planta primera presenta un petit balcó amb barana metàl·lica a l’esquerra del xiprer, i
una finestra a la dreta amb escopidor de peces ceràmiques esmaltades en verd. La pl. segona
està formada per un balcó corregut també amb barana metàl·lica, al qual s’accedeix a travès d’un
finestral que ocupa tota la seva amplada. La façana es corona finalment amb una barana
metàl·lica que protegeix el terrat situat en el darrer nivell.
L’alçat a nord està format pel mur de tanca del solar realitzat amb paredat de pedra. L’ edificació,
un cos de P.B.+1 amb coberta inclinada a dues aigües, que dona accés al terrat orientat a sud,
queda en realitat endarrerida formant un pati al qual s’accedeix mitjançant una porta de fusta
pintada en blau situada a l’esquerra, i coberta amb un ràfec de teules.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc en totes les façanes, excepte el sòcol revestit amb pedra de la planta
baixa de la façana sud i el mur de tanca del solar (alçat nord) amb paredat de pedra. Les façanes
presenten escrostonaments i pèrdua de pintura.

Bo/
Regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color blanc. Porta d’accés en fusta envernissada

Bo

COBERTA: Plana pavimentada en terrat i inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: Baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El xiprer davant de la façana del carrer de sa Tórtora queda protegit i s’ha de mantenir.
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 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

COBERTES

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 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 la substitució del terrat per la formació de faldó de coberta a la façana del
carrer de sa Tórtora

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 Sa Tórtora, 18
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall de la coberta
3. Detall d’ un dels
balcons

4. Detall porta d’accés
façana a sud

5. Façana a nord carrer de les Creus

1. Façana sud al carrer de sa
Tòrtora
6. Façana a nord

FID

646

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

FID

646

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb diferent número de plantes en les dues façanes degut al desnivell
existent entre el carrer superior i l’inferior. El solar ja apareix consolidat en el plànol
històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages...)
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud (P.B.+2 nivells) està formada per obertures alineades: en pl. baixa es situa, en un
extrem, l’ accès aixecat sobre dos graons i en l’altre, una finestra amb porticons de lames metàl·liques de color blanc. Alineats amb les obertures inferiors, en pl. primera apareixen dos balcons
simètrics respecte a l’eix central de la façana, formats per dues lloses, una originària en pedra i
una altra afegida de formigó, totes dues amb baranes metàl·liques senzilles. Una terrassa
correguda ocupa la totalitat de l’amplada de la pl. segona; superiorment es tanca amb una
coberta formada per una jàssera metàl·lica pintada de color negre que suporta unes biguetes
prefabricades de formigó amb revoltons revestits amb rajoles ceràmiques. La façana a nord, quasi
simètrica, està formada per una planta semi-soterrani i una planta baixa. Mostra una obertura
lleugerament desplaçada a l’esquerra situada sobre tres graons que marca l’accès a l’habitatge, i
dues finestres a banda i banda alineades entre elles, tancades amb porticons de fusta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles.
FUSTERIES: de fusta pintades en color verd fosc, amb porticons interiors a la primera planta de
la façana a sud i porticons exteriors de lames a la façana nord. El porticó de la finestra de la pl.
baixa (façana a sud) és metàl·lic de color blanc.

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs. Hi ha una claraboia.

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada i baixant ceràmics sense pintar

Bo

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

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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 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

●

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

COBERTES

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 de Sa Tórtora, 16 / C. de les Creus, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. 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

2. Detall balcó façana a
sud

3. Detall d’una de les
portes d’accés de la
façana sud

1. Façana a sud - carrer de sa Tòrtora

4. Façana a nord - carrer de les
Creus

FID

647

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

FID

647

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb composició de façanes molt senzilla, que encara conserva els trets
característics de les construccions tradicionals. El solar ja apareix consolidat en el
plànol històric de 1887-1891.
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 sud al carrer de sa Tòrtora està formada per una planta baixa amb dos accessos, un a
cada extrem de la façana. En planta primera existeixen dues finestres verticals simètriques
respecte a l’ eix central de la façana (la de la dreta alineada amb l’ obertura inferior de la porta)
amb accès a uns balcons formats per lloses de formigó i baranes metàl·liques senzilles pintades
en color negre. Corona la façana un ràfec de teules àrabs que forma l'ampit del terrat juntament
amb una barana metàl·lica també negre. La façana nord al carrer de les Creus presenta només
una alçada i està formada per un accés situat en el seu extrem dret i una finestra amb una reixa
de forja pintada en negre. Diverses xemeneies amb cavalló sobresurten de la coberta inclinada.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Baranes metàl·liques senzilles de color negre.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: de fusta pintades de color verd. Reixes de forja de color negre a la façana nord.

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab en la façana a nord i plana pavimentada en la
façana a sud, amb petit ràfec de teules

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica sense pintar i baixants de 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 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 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 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 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

●

S’autoritza la substitució de terrats

●

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 sa Tórtora, 14
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

1. Façana al carrer de sa Tòrtora

2. Detall balcó carrer
de sa Tòrtora

3. Detall accès del
carrer de sa Tòrtora

6. Detall finestra carrer de les
Creus

4. Detall de les
canelles de la coberta
plana
5. Cantonada carrer de sa
Tòrtora amb carre de les
Creus

FID

648

FID

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

648

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada situada en un solar de forma quasi triangular que ja apareix
construït en el plànol històric de 1887-1891. De les tres façanes al carrer una és
pràcticament cega i les altres dues presenten obertures que no segueixen cap ordre
compositiu concret.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

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

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici consta de tres façanes: dues donen al carrer de sa Tòrtora i es caracteritzen per tenir un
sòcol de pedra en planta baixa i obertures que no segueixen cap tipus d’ alineació; i una altra, al
carrer de les Creus, pràcticament cega excepte per una petita obertura prop de la cota de carrer, i
amb dues canelles sobresortint del pla de façana. Així, la façana del carrer sa Tòrtora a sud i en
contacte amb la resta de la trama dels edificis està formada per un accés i una finestra amb reixa
en planta baixa i una finestra balconera amb accès a un balcó amb barana metàl·lica, a la planta
primera. La segona façana, continuació de l'anterior i orientada a sud-est, està formada en planta
baixa, per un altre accès lleugerament desplaçat cap a la dreta i dues finestres, una a cada
costat, amb reixes metàl·liques pintades en negre. La primera planta d’ aquest alçat presenta una
finestra alineada amb la de la planta inferior, en l’extrem dret, i una gran obertura formant una
terrassa coberta en el centre de la façana. El darrer nivell es troba retranquejat respecte a la línia
de façana i dona lloc a un terrat orientat a sud-est.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. S’aprecia pèrdua de pintura en planta baixa. Les dues façanes al
carrer de sa Tòrtora tenen un sòcol revestit amb pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: portes i finestres pintades de color blau. Baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: Inclinada amb teula àrab i plana pavimentada.

Bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada de peces ceràmiques, canelles i baixants ceràmics

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 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 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 la substitució de terrats i la formació de faldons 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

Placeta de Marcel Duchamp, 6
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i botiga
ÙS ACTUAL

Habitatge i botiga
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 a la plaça des Portitxó
2. Façana a la placeta de Marcel Duchamp

FID

649

FID

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

649

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la
façana, com a peça de notable valor ambiental dins del 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.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana marítima de l’immoble es troba aixecada respecte al nivell del carrer; s’accedeix a
l’habitatge mitjançant una porta d’entrada situada sobre una escala de 8 esglaons.
Les obertures estan ben distribuïdes però la seva mida i proporció no s’adeqüen a les
característiques de les obertures pròpies de les tipologies assentades en el front marítim o en la
resta del conjunt històric. En la relació entre els forats i el pla de façana, prevalen els buits sobre
el massís.
Les obertures es repeteixen en les 3 plantes d’aquesta edificació i la composició representa un
finestral gran al centre i dues finestres més reduïdes als costats.
La façana a la plaça de Marcel Duchamp presenta una relació de volums més equilibrada i les
obertures estan ben distribuïdes; la façana segueix el pendent del carrer amb un salt de cota
força visible.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament de les obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en blanc o vermell
Cadaqués

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües, rematada de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de ceràmica

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

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 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 el vermell 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 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)

Dues imatges del front marítim comprés entre es Portitxó i la Riba des Poal. La fotografia superior,
realitzada entre els anys 1900-1905, presenta la primitiva construcció realitzada dins l’actual parcel·la
FID 649. En aquest període no s’ha edificat, encara, la Casa Serinyana. A la dreta de la imatge, el
norai des Portitxó.
A la part inferior, la fotografia realitzada en la mateixa època que l’anterior, permet distingir, també,
altres construccions aixecades al Passeig, a Es Portitxó i a l’inici de la Riba des Poal.; així com la
Casa Serinyana que tanca el front des Portitxó..

FID

649

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

SITUACIÓ

Carrer de ses Voltes, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

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

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer de ses Voltes
Façana al carrer de ses Voltes
Detall de la façana al jardí
Detall desguàs coberta

FID

650

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

FID

650

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’estructura de la coberta tradicional, amb teula àrab, ràfec i canal de ceràmica
vidriada.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua amb terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es presenta en un estat de degradació i alteració avançats; hi ha restes d’arrebossat
amb pintura en diverses parts sobre tot en la part superior de la façana, així com mostres
d’intervencions puntuals amb morter o maons de reposició.
La façana està formada per dos cossos. El que sobresurt més presenta un altre volum massís
adossat. S’aprecia un predomini dels plens sobre els buits i les obertures no segueixen eixos
rítmics; moltes es trobem tancades amb maons.

Ruïnós

Acabats.
Paredat de llosa de pedra de Cadaqués (pissarra), parcialment arrebossada i pintada

Ruïnós

EMMARCAMENTS OBERTURES: pedra de Cadaqués i ceràmica

Ruïnós

FUSTERIES: les que es poden apreciar encara són de fusta

Ruïnós

COBERTA: inclinada i terrat

Ruïnós

DESGUÀS COBERTA: tortugada a base de ceràmica esmaltada en verd

Dolent

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 sempre que es justifiqui la impossibilitat d’adequar els murs de
tancament existents i la coberta a les capacitats portants requerides actualment
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 o l’encalcinat en blanc sobre
l’estructura de les façanes de llosa de pedra de Cadaqués
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. Cal reutilitzar les teules existents
en bon estat
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en fibrociment. Cal
refer de nou la tortugada com l’existent: ceràmica vidriada
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta. Refer el ràfec similar a l’existent
S’autoritza l’adequació de la construcció a partir d’un projecte que, tot i contemplant
l’augment de volumetria permesa pel PGOU i el PE, defineixi les característiques
tipològiques de la intervenció i l’encaix amb les construccions de l’entorn

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 ses Voltes, 3
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

2

1

1.
2.
3.
4.

Façana a la plaça des Portitxó, 4
Façana al carrer de ses Voltes, 3
Detall finestra i reixa
Detall llosa i mènsula

3

4

FID

651

FID

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

651

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Bon exemple d’edificació que encaixa en totes dues façanes: la interior a través de la
tanca del jardí i la marítima, a partir d’una edificació ben equilibrada amb una
disposició clara i ordenada de les obertures i un bon tractament general de la façana.
La rehabilitació d’aquest edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la
façana, com a peça de notable valor ambiental dins del 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.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivell /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana marítima se situa per damunt del nivell de la plaça des Portitxó. S’accedeix a la porta
mitjançant una escala amb esglaons de pissarra.
L’alçat, amb tres nivells sobre rasant, es presenta molt regular, amb obertures ben distribuïdes
seguint l’eix de la porta; una finestra a la part dreta de planta baixa trenca aquesta part cega de la
façana. A la primera planta s’aprecia un balcó amb llosa en pissarra i mènsules de ferro forjat
col·locades a 45º. Al carrer de ses Voltes, la façana presenta només d’una planta, a causa del
desnivell existent entre el carrer i la plaça, amb un accès a la part esquerra de la tanca
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol amb paredat de pedra (façana es Portitxó)

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en vermell Cadaqués

Bo

COBERTA: Inclinada a 1 aigua amb teula àrab i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada pintada en blanc recolzada sobre un ràfec amb diverses
capes, i baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el conjunt de la tanca, la jardinera, la buganvília i la porta d’accés des del c. ses Voltes
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 permet l’enderroc del terrat existent per adequar-lo a la coberta inclinada de teula; per
la resta de l’edificació, es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU
i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits excepte per realitzar l’adequació a la
nova coberta inclinada, tal i com ho regulen les normes del PE
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per a la formació de la coberta inclinada
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’existent de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color existent: vermell 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 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 de ses Voltes, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Finals XIX - inici 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 ses Voltes
2. Façana lateral al carrer de ses Voltes
3. Detall finestres primer pis
3

FID

652

FID

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

652

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La proximitat d’aquesta construcció amb la Casa Serinyana, de fet forma paret
mitgera, condiciona les actuacions derivades. Tot i possibilitant l’ampliació del volum
actual, caldrà redactar un projecte que encaixi amb l’entorn construït i especialment
sigui respectuós amb la connexió, encara que sigui a partir d’una paret mitgera, amb
sa Casa Blaua, possibilitant el canvi d’escala amb el carrer de ses Voltes

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa presenta dues façanes adjacents, la primera, amb una porta d’entrada en planta baixa i
dues finestres diferents entre elles a cada costat, presenta un predomini dels volums plens i
l’absència d’eixos de simetria. La seva línia de coronament marca els pendents a dues aigües de
la coberta.
El segon alçat presenta una planta més per la diferència de cota entre els dos carrers.
En planta baixa té una àmplia entrada típica de les cases menestrals amb una finestra de grans
dimensions al damunt.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd clar o envernissades color natural

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab amb terrat parcial

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada interior 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 (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 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 la redacció d’un nou projecte que, d’acord amb el PGOU i el PE,
contempli les característiques específiques de l’indret i especialment el contacte
amb la Casa Serinyana, sense superar la mitgera de contacte. En aquest cas es
podran permetre alçades interiors específiques, diferents a les que contempla la
normativa general del 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 des Poal, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX (1910-15)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Modernista
AUTOR

Salvador Selles i Baró

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 Serinyana (Sa Casa Blaua)

FID

653

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

FID

653

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Remarcable exemple del modernisme a Cadaqués. S’ha convertit en una de les
icones dins el paisatge urbà i concretament de les ribes de la població.
Promoguda per la família Serinyana.
Ocupant la parcel·la 653, hi ha el cos d’edifici independent que conforma la façana
marítima.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa
/
1
Plana (terrat-terrassa)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici es composa d’ una planta baixa i el terrat-terrassa.
Les obertures en planta baixa, presenten les formes característiques del modernisme, elaborades
amb patró simètric.
L’accés des de l’edifici principal a la present construcció es fa a partir d’una interessant solució, a
partir d’un pont molt ben elaborat estilísticament, amb profusió d’elements decoratius –ceràmics i
de forja- especialment.
La tipologia de les decoracions es repeteix i s’integra amb el conjunt.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc amb sòcol amb aplacat de pedra.

Bo

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: decoració de ceràmica esmaltada

Bo

FUSTERIES: de fusta color blau cel

Bo

COBERTA: Plana

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: --

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aquest edifici s’ha de mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte per les seves característiques
específiques, siguin o no arquitectòniques i dels elements o parts que el 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 parts o elements malmesos de l’obra, restituir l’edificació
al seu estat originari. La reposició o reproducció de les condicions originals hauran d’incloure la consolidació dels
elements estructurals o de les instal·lacions.
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 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

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
Es prohibeix la modificació de la fusteria existent
Les fusteries hauran de ser pintades en el seu color blau característic

COBERTES

Es prohibeix la modificació compositiva i de materials de la coberta
Es prohibeix altre solució de coberta diferent a l’existent
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 (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 66)
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 comprés entre es Portitxó i la Riba des Poal. La fotografia superior,
realitzada entre els anys 1900-1905, presenta la primitiva construcció realitzada dins l’actual parcel·la
FID 653 i que actualment forma part de la Casa Serinyana. En aquest període encara no s’ha edificat
cap de les dues construccions que conformen la Casa Blaua. A la dreta de la imatge el norai des
Portitxó. A la part inferior, la fotografia de l’any 1916 permet distingir, també, altres construccions
aixecades a la Riba des Poal, entre elles la pròpia Casa Serinyana, recentment bastida i que tanca el
front des Portitxó. Respecte a l’edificació comentada, cal destacar que la vella construcció fou
enderrocada per donar lloc a un nou cos connectat amb la casa principal.

FID

653

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

SITUACIÓ

Es Portitxó ( Plaça), s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

C. burg. modernista

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX (1910-15)

AUTOR

Salvador Selles i Baró

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 Serinyana (sa Casa Blaua)

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Façana principal
Detall balcó
Pont
Detalls llosa i coberta
Cos annex a la casa

4

FID

654

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

FID

654

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Compos. de rectangles

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Remarcable exemple del modernisme a Cadaqués. S’ha convertit en una de les
icones dins el paisatge urbà i concretament de les ribes de la població.
Promoguda per la família Serinyana.
Ocupa les parcel·les 654 i 653.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinades i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici es composa de planta baixa, dos nivells i el sotacobert.
Les entrades en la planta baixa, així com la resta de les obertures estan decorades amb ceràmica
esmaltada de color blau cel, amb decoracions geomètriques.
El primer nivell, amb balcons, és la planta de representació, a la qual s’hi accedeix també des
d’un pont exterior que comunica amb la zona de servei, i a continuació el segon nivell.
La tipologia de les decoracions es repeteix. Aquest nivell mostra dos balcons amb llosa ceràmica
en els extrems, i unes finestres estretes i allargades en el centre.
La planta sota coberta es caracteritza per petites obertures verticals, alineades entre elles i amb
una cadència que s’entrellaça amb les mènsules del ràfec de la coberta que sobresurt
considerablement respecte al pla de façana.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre amb sòcol amb aplacat de pedra

Bo

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: decoració de ceràmica esmaltada

Bo

FUSTERIES: de fusta color blau cel

Bo

COBERTA: irregular, característica modernista, formada per faldons amb diferents inclinacions.
Destaca el tractament diferenciat en el remat dels extrems amb tractament de coberta específic.
DESGUÀS COBERTA: --

Bo
Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aquest edifici s’ha de mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte per les seves característiques
específiques, siguin o no arquitectòniques i dels elements o parts que el 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 parts o elements malmesos de l’obra, restituir l’edificació
al seu estat originari. La reposició o reproducció de les condicions originals hauran d’incloure la consolidació dels
elements estructurals o de les instal·lacions.
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)
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

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
Es prohibeix la modificació de la fusteria existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color blau característic

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que la teula àrab de característiques similars
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons exteriors
Es prohibeix l’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)

Dues imatges del front marítim comprés entre es Portitxó i la Riba des Poal. La fotografia superior,
realitzada entre els anys 1900-1905, presenta la primitiva construcció realitzada dins l’actual parcel·la
FID 654 i que actualment esdevé la Casa Serinyana. En aquest període encara no s’ha edificat cap de
les dues construccions que conformen la Casa Blaua. A la dreta de la imatge el norai des Portitxó. A la
part inferior, una interessant fotografia de l’any 1912, permet distingir l’estructura de tancament de la
Casa Serinyana –en obres- (FID 654), així com l’enderroc de l’edificació del davant per permetre
realitzar el cos avançat de la casa, amb front a la Riba des Poal (FID 653). Respecte a l’edificació
comentada, cal destacar l’actuació realitzada sobre la vella construcció; aquest fet es pot observar a
partir del manteniment dels eixos verticals determinats per les principals obertures.

FID

654

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

Finalment, la postal de l’any 1918, mostra les dues construccions de la Casa Serinyana i el seu cos
avançat, completament acabades. També es pot observar la important solució donada per definir
l’espai d’entroncament entre es Portitxó i la Riba des Poal.

FID

654

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

SITUACIÓ

Es Portitxó (Plaça), s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

Final XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge i Restaurant (PB)
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 la plaça des Portitxó
2. Façana a la placeta de Marcel Duchamp

FID

655

FID

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

655

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivell
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Portitxó presenta una equilibrada relació de volums: està formada per
una planta baixa, amb una porta d’accès de dues fulles i arc rebaixat, i dues plantes superiors en
les que les obertures segueixen un eix de simetria, lleugerament desplaçat cap a la dreta de la
façana.
En el primer nivell trobem 2 balcons amb llosa en voladiu i mènsula de ferro, sobre els quals se
situen en el nivell superior, dos balcons més, amb voladius mínims.
La façana a la placeta de Marcel Duchamp mostra un accès situat per sota del nivell general del
carrer i unes obertures més petites. No presenta balcons i mostra un predomini dels plens sobre
els buits.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: accès amb arc rebaixat i brancal de pedra vista

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en blau

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat de 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.
Es protegeixen especialment les fusteries originals.
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent sense la prèvia o simultània
adequació, d’acord amb el Pla General i el Pla Especial

●
●
●

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 les originals
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color blau 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
Es prohibeix l’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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Placeta de Marcel Duchamp, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

1861 inscripcions
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 Zandrera

2

1

1. Façana a la plaça des Portitxó
2. Façana a la placeta Marcel Duchamp
3. Façana al carrer de Puig Vidal

3

FID

656

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

FID

656

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Es tracta d’una de les edificacions burgeses, de tipologia neoclàssica, més
interessants de Cadaqués. Per la seva composició acadèmica i equilibrada, per la
seva posició al Portitxó i pel seu encaix amb el teixit del front marítim, és una peça
estratègica en la definició del paisatge d’aquest indret.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del portitxó presenta un just equilibri de volums: està formada per una planta
baixa, amb 2 obertures d’ àmplies dimensions (una porta i una finestra) emmarcades per un arc
rebaixat en pedra, i 2 plantes amb obertures alineades que es responen a un eix de simetria
central. Una senzilla cornisa separa en façana cada planta. En el primer nivell s’ aprecien dos
balcons amb llosa en voladiu i mènsules esglaonades; per damunt se situen dos balcons més,
amb voladius més reduïts. Tanca l’ alçat una cornisa en la que queda embeguda la tortugada i de
la qual surten unes canyelles pel desguàs de l’ aigua de pluja.
Les façanes laterals presenten entrades i obertures més petites; no tenen balcons, i en general
mostren una prevalença de volums plens.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: accessos amb arc rebaixat i brancals de pedra vista

Bo
Bo

FUSTERIES: fusta pintada en verd

Bo

COBERTA: Inclinada a 4 aigües

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada embeguda en la cornisa i gàrgoles ceràmiques

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.
Es protegeixen especialment les baranes de forja dels balcons i altres reixes de forja, així com les fusteries.
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 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 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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 així com 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’AT2 (Front Marítim)

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

Una imatge de l’any 1912, on es pot contemplar la part superior de la façana testera de Can Zandrera
–emmarcada en vermell- corresponent al front del carrer de Puig Vidal. Aquest detall serveix per
confirmar el manteniment de l’estructura tipològica i compositiva de la construcció original, alhora que
reforça el paper dels edificis emblemàtics que donen caràcter a l’espai des Portitxó.
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Façana posterior amb pati

3. Façana posterior

1. Façana al carrer S. Antoni

4. Façanes posterior i
lateral

6. Detall balcó
façana principal

1. Detall porta
façana principal

5. Accès en façana lateral

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Solar de marcat desnivell, delimitat per un mur exterior amb paredat de pedra. L’habitatge ocupa la meitat sud deixant l’ altra meitat lliure com a pati exterior. El solar ja
apareix construït a principis del s. XIX (Plano del puerto de Cadaqués. AHCOAC)

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El solar presenta una forta pendent; el seu perímetre es ressegueix amb un mur de pedra que
corre inclinat paral·lel al carrer lateral, fins arribar a posar-se recte en la façana posterior, donant
al pati. L’edificació es situa en la part més baixa amb accés principal des del carrer S. Antoni;
aquí la façana presenta una composició ordenada d’ obertures alineades verticalment: a la dreta,
en plata baixa, la porta d’accès emmarcada en un forat que l’ engloba juntament amb dos
esglaons, i a l'esquerra dues finestres baixes. En els següents nivells (plantes 1 i 2) una de les
finestres redueix la seva mida i l’altra s’obre cap a un balcó amb barana metàl·lica senzilla. La
planta àtic queda enretirada respecte al pla de façana i té sortida al terrat. La paret lateral de
l’habitatge, amb línia de coronament trencada seguint els pendents de la coberta i l’ampit del
terrat, és pràcticament cega, excepte per dues petites obertures arran de terra. Una segona porta
d’entrada acompanyada per esglaons de pedra que salva el desnivell del carrer, es situa en la
paret de carreus i dona accés al pati. En la façana al pati, descomposta en dos volums i amb
obertures petites, destaca una escala que des del pati, condueix al terrat.
Acabats.
Arrebossat pintat de color blanc; mur perimetral de solar de carreus amb una franja de
coronament d’uns 30-40 cm aproximadament, arrebossada i pintada en color blanc.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes de pedra (no visibles)

Regular

FUSTERIES: de fusta pintades en color verd. Barana metàl·lica

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat e inclinada a dues aigües amb teules àrabs i carener
paral·lel a la façana principal.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la façana posterior destaca una escala amb barana massissa de línies més orgàniques.
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 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
ENDERROCS

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 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

●

S’autoritza la supressió del volum del quart nivell (fora d’ordenació) i la substitució
del terrat per la coberta a dues vessants 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)

FID

658

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de St. Antoni, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
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. Detall porta

3. Detall balcó

4. Detall portal

5. Porta en façana
a carrer de sa Tórtora

1. Façana principal

6. Mur delimitador de parcel·la

7. Detall llinda

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge entre mitgeres en el que existeix un fort desnivell entre el carrer principal i el
posterior. L’edificació es situa en la cantonada sud del solar, deixant la resta lliure per
a pati. El solar ja apareix construït en el plànol de principis del s. XIX (Plano del puerto
de Cadaqués. AHCOAC Girona).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal amb paret de carreus, dues portes, una d’accès a l’habitatge i l’altra, més
estreta, d’accès al local de planta baixa, i una finestra balconera en la planta primera, col·locada
centralment respecte a l’eix vertical de la façana, amb llosana de balcó realitzada amb pedra i
barana metàl·lica. S’aprecien llindes de pedra en la porta de l’esquerra i en la finestra, i destaca l’
emmarcament del portal, realitzat amb pedres col·locades a sardinell formant un arc de mig punt.
El ràfec de la coberta, inclinada dues aigües amb carener paral·lel a la façana, es manifesta en la
façana principal. La façana posterior presenta en canvi un acabat arrebossat i pintat en blanc i
obertures petites i regulars. El tancament del solar es realitza amb mur amb paredat de pedra,
trencat al mig per una porta de fusta que dona accès al pati.

Bo

Acabats.
Paredat de pedra en la façana principal i arrebossada pintada en blanc en la posterior.

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes amb pedres i emmarcament d’arc amb pedres
col·locades a sardinell

Bo

FUSTERIES: de fusta sense pintat o pintada en color verd

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües de teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de peces ceràmiques sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el banc de pedra de l’entrada, així com la bancada d’accés des del carrer
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
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 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 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 del terrat i la formació d’una coberta inclinada segons els
criteris del PEU

●

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 St. Antoni, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: restaurant – Nivells sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: restaurant – 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 principal – Accès a
restaurant

4. Porta cotxera en carrer posterior

2. Façana principal

5. Façana posterior

3. Entrada a habitatge en
carrer posterior
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge amb planta baixa al carrer Sant Antoni destinada a restaurant (‘Es
Balconet’). L’edificació es situa en els dos extrems del solar, deixant la part central
lliure per a pati. El solar ja apareix construït en el plànol de principis del s. XIX (Plano
del puerto de Cadaqués. AHCOAC Girona).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Solar amb dos accesos, un pel restaurant, situat en la façana principal i endarrerir respecte al pla
de façana, i l’altre en el costat oposat, a través de la tanca, amb una porta cotxera i una porta
d’accés a l’habitatge. La façana principal es resol amb un balcó corregut en planta primera, i dos
balcons en planta segona, tots tres amb baranes metàl·liques. Les obertures de la primera planta
tenen, a més, cortines enrotllables exteriors de color verd. Destaca en planta baixa el rètol amb el
nom del local col·locat perpendicularment a la façana, una petita finestra amb reixes i una porta
metàl·lica de servei, enrasada amb la paret. En el costat oposat apareix una edificació auxiliar
que precedeix al volum de l’habitatge. La tanca formada per un mur amb paredat de pedra
presenta una jàssera amb un petit ràfec de teules àrabs, que unifica i uneix les obertures on se
situen les dues portes.
Acabats.
Arrebossat pintat en color blanc, sòcol amb aplacat de pissarra. Mur de tanc amb paredat de
pedra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini blanc i de fusta vista en les portes d’accés

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs i carener paral·lel a la façana

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques sense pintar i baixant de fibrociment
pintat en color blanc

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. Article 29)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA
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
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
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

●

S’autoritza l’extracció del revestiment de pissarra del sòcol i l’arrebossat i encalcinat
posterior, en color blanc

●

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 ses Voltes, 10
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional modif.
AUTOR

S. XIX-XX

L. Bombelli

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. Façana lateral St.
Antoni, s/n
1. Façana principal Placeta M. Duchamp, 7

2. Façana pral. (M.Duchamp)

5. Detall planta àtic

7. Façana posterior al Carrer de Sa Tórtora
6. Detall obertura
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional que ha patit nombroses transformacions (increment del número
de plantes, modificació de les obertures...). El solar ja apareix construït en el plànol de
principis del s. XIX (Plano del puerto de Cadaqués. AHCOAC Girona).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’accès es gira respecte al carrer de Sant Antoni i es produeix en la façana que queda a la vista,
oberta a la placeta de Marcel Duchamp, degut al retranquejat de la construcció veïna. Des d’ una
planta baixa + 1 nivell originaris, l’ habitatge ha anat creixent i sumant plantes, fins assolir els tres
nivells actuals. Les noves façanes en les que predominen grans obertures de proporcions
horitzontals, no s’ integren amb la façana originària. Aquesta estava formada per una obertura
central sobre balcó amb llosana de pedra reforçada per mènsules de perfils metàl·lics, i l’obertura
corresponent a la porta d’accés, situada en la cantonada dreta. En intervencions posteriors s’han
realitzat l’altra obertura en planta baixa, que queda emmarcada per un arc de mig punt realitzat
amb pedres col·locades a sardinell. En la façana lateral, pràcticament cega, hi han poques i
petites obertures. En la planta àtic s’ aprecia el volum afegit, amb un cos volat sobresortint del pla
de façana i el forjat de la coberta realitzat amb revoltons ceràmics. L’altre costat del solar, donant
al carrer de Sa Tortora, presenta un mur delimitant de parcel·la arrebossat i pintat en blanc i una
porta d’ accès al pati.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes amb pedra

Regular

Regular
Regular

FUSTERIES: de fusta pintades en color blanc i color negre

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat e inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada amb peces ceràmiques i baixants de peces ceràmiques sense
pintar i fibrociment pintat en color blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici clarament contrari als valors que representa un centre històric o el mateix teixit urbà de Cadaqués
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 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

COBERTES
ENDERROCS

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 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

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com els dos nivells afegits a
posteriori que cobreixen el terrat (fora d’ordenació); un cop suprimida la remonta,
s’autoritza la formació de la coberta 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)

FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Voltes, 8
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

P.B. Taller/magatzem. Nivells sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

P.B. 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

3. Detall balcó

1. Façana principal a sud

2. Façana principal a sud
4. Detall porta

5. Detall barana

6. Mur de tanca posterior carrrer Sa
Tòrtora – a nord

7. Porta en el mur
de tanca a nord
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge plurifamiliar en un solar amb pati i forma irregular que dona lloc, en el costat
sud, a una façana trencada en dos plans formant un angle còncau. Presenta a més un
fort desnivell entre el carrer superior i l’inferior. El solar ja apareix consolidat en el
plànol de principis del s. XIX (Plano del puerto de Cadaqués. AHCOAC Girona).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació presenta una composició quasi simètrica formada per un volum central de P.B.+ 1
nivell, coronat per una barana metàl·lica de forja protegint el terrat situat en el darrer nivell,
flanquejat per dues edificacions de P.B.+ 2 nivells, de diferent amplada, però totes dues amb
coberta inclinada a dues aigües i accès directe al terrat. L’accès als habitatges es situa en
l’extrem esquerre del volum central, deixant la resta de la planta baixa destinada a taller o
magatzem, amb diverses entrades al carrer. En el primer nivell s’alternen finestres verticals amb
finestres balconeres amb accès a balcons formats per llosanes de considerable gruix i baranes de
forja. El balcó situat en el volum central presenta, a més, mènsules amb motllures. Les obertures
del segon nivell (volums laterals), de dimensions més petites, s’alineen horitzontalment i es situen
equidistants ocupant quasi la totalitat de l’amplada de la façana. Les corresponents al volum de la
dreta es tanquen amb porticons de fusta pintats en verd. L’alçat posterior mostra el mur de tanca
del solar, i està realitzat amb paredat de pedra amb una porta enrasada situada en la part
esquerra que dona accès a la finca.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Mur de tanca posterior amb paredat de pedra, arrebossat i pintat en
blanc en la seva part posterior, emmarcant la porta d’accès al pati.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de les obertures en planta baixa del volum
central amb carreus de pedra, ben arestats i vistos

Bo

FUSTERIES: de fusta; pintades en color verd i baranes de forja

Bo

COBERTA: plana (terrat) i inclinada a dues aigües en els volums laterals

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants amb peces ceràmiques esmaltades en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la tipologia del balcó amb la seva barana, així com les portes dels baixos en fusta
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

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 l’arrebossat i el pintat

●

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

●
●
●

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’eliminació del terrat i la formació de la coberta tradicional a dues aigües,
amb ràfecs entregant a 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)

FID

662

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de ses Voltes, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Porta accès

3. Detall balcó
r

1. Façana principal

5. Detall mènsules

4. Detall balcó i
ràfec de coberta

6. Façana posterior

FID

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

662

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El desnivell existent entre els dos carrers laterals origina que l’ edificació presenti
diferent número de plantes a cada costat. Aquest estret solar ja apareix construït en el
plànol de principis del s. XIX (Plano del puerto de Cadaqués. AHCOAC Girona).
L’edificació presenta una composició regular en façana.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal amb obertures alineades, segons uns eixos verticals. La finestra de planta baixa
situada a la dreta queda alineada amb les obertures balconeres dels dos nivells superiors. La
porta d’accès, emmarcada per un arc de mig punt amb corda massissa, queda alineada amb les
finestres dels nivells superiors. El balcó de la primera planta, amb llosana de considerable gruix,
està suportat per mènsules amb motllures. Les baranes són metàl·liques. En la façana posterior
es confirma el desnivell existent entre els dos carrers, de les Voltes i Sa Tortora, ja que l’
edificació nomes té planta baixa + 1 nivell. El mur de tanca de la parcel·la, visible des del carrer
Sa Tórtora es realitza amb paredat de pedra, i apareix en algunes parts arrebossat i pintat en
color blanc. En el costat esquerre una porta metàl·lica dona accès al pati.

Bo/
Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc amb sòcol aplacat en pissarra. Mur de tanca amb paredat d
pedra i pintat

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color marró i color blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a façana i ràfec

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant 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 (2b)

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 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 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’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

C. de ses Voltes, 4 / C. de sa Tórtora, 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. Façana al c/ de sa Tòrtora - nord

1. Façana al c/ de ses Voltes - sud

FID

663

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

FID

663

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal en forma de ‘L’

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb pati interior en un solar en forma de ‘L’ en el que la façana a sud és
aproximadament la meitat que la façana a nord. Les dues façanes es diferencien a
més pel tipus d’ obertures: petites a nord i balconeres a sud.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al c/ de les Voltes presenta una composició molt senzilla en la que les obertures es
situen sobre un únic eix vertical centrat en façana. En planta baixa es produeix l’accès (aixecat
sobre alguns esglaons de pedra) i en les plantes superiors es situen dues finestres balconeres
amb accès a un balcó amb llosa de formigó de vol reduït i barana metàl·lica pintada en negre.
Tant el balcó com la finestra del segon pis presenten unes amplades superiors a les de la planta
primera. L’única obertura que no es situa sobre l’eix principal és una finestra de proporcions
verticals situada a l’esquerra de la porta d’accès. Com a coronament d’ aquesta façana hi ha una
barana metàl·lica continua que agafa tota l’amplada de la façana i serveix d’ampit al terrat que
ocupa el darrer nivell. La façana a nord es llegeix bastant massissa predominant-hi els plens
sobre els buits. Presenta a més un sòcol realitzat amb paredat de pedra fins a l’alçada de la porta
d’accès, situada en el centre de l’alçat. Enrasada amb el sòcol es situa, en l’extrem esquerre de la
pl. baixa, una segona obertura de proporcions horitzontals protegida amb uns barrots metàl·lics.
La resta de les obertures d’ aquest alçat es reparteixen dues a cada planta (primera i segona)
amb dimensions diferents. Les de la planta segona coincideixen superiorment amb el ràfec
ceràmic que corona la façana.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. La pl. baixa al c/ sa Tòrtora presenta un sòcol amb paredat de pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i envernissades

Bo

COBERTA: Plana pavimentada en el terrat orientat a sud e inclinada a una aigua en la façana a
nord, amb ràfec ceràmic de dues capes

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics de peces esmaltades en verd (façana nord)

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. 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, 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 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
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 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 tradicional. S’autoritza
l’adequació en tamany, ritme i proporció vertical de les obertures de les dues 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 de sa Tortora, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional 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. Façana a sud

2. Façana a est

4. Detall accès
3. Façana a sud

5. Detall finestra pl.
baixa

FID
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FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

664

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada amb dues façanes vistes i dues parets mitgeres, així com dos
accessos, un a cada façana. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric de
1887-1891 (Ports and Anchorages...).

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació, de proporcions quadrades amb planta baixa més dos nivells, presenta dues façanes
bastant diferenciades: en l’alçat a sud, les obertures s’organitzen en base a dos eixos verticals i
tres horitzontals, alternant-se finestres verticals amb balconeres. Les obertures de la planta baixa
mostren uns elements verticals de forja com a protecció. En la primera planta a la dreta i en la
segona planta a l’esquerra, apareixen uns balcons amb baranes metàl·liques senzilles tot i que
amb diferent voladiu de llosa (el del segon nivell pràcticament el doble que l’altre).
La façana a est, en canvi, presenta obertures de dimensions bastant més reduïdes que, trobantse en la part interior del tancament, emfatitzen el gruix del mur de façana. La porta d’accès es
situa en l’extrem dret, juntament amb les finestres que il·luminen l’escala. La resta de les
obertures es situen en funció de la distribució en planta. La línia de coronament d’aquesta façana
subratlla el pendent de la coberta, inclinada cap a sud.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta i alumini blanc

Bo

COBERTA: inclinada a una aigua amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant 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

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 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 en tamany i proporció d’obertures –prevalença del ritme
vertical- i la reducció del vol de la lllosana del balcó del 3r nivell

●

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 ses Voltes, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Cantonada

1. Façana a sud

4. Façana a est

3. Detall porta accès

FID

665

FID

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

665

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació de nova construcció amb formació de xamfrà a la cantonada. L’ habitatge
s’enrasa amb l’edificació veïna de l’esquerra i se separa en canvi de la paret mitgera
dreta, amb un volum de planta baixa + terrat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’entrada principal als habitatges i l’accés pels vehicles es realitza per la façana a sud. Una
tercera entrada es produeix en l’extrem dret de l’alçat a est, on l’edificació se separa de la mitgera
amb un volum de planta baixa més terrat, on s’intueixen a més unes terrasses en els nivells
superiors, endarrerides respecte al pla de façana. La composició de les obertures és regular tot i
que s’ alternen finestres de proporcions molt diferents; la façana a sud està formada per dues
grans finestres alineades amb l’obertura de la porta cotxera, protegides per porticons corredissos
amb guies superiors, que donen moviment a l’ alçat. La resta de la façana, el xamfrà i la façana a
est presenten dos tipus d’obertures: unes molt estretes i allargades (com espitlleres gegants) i
altres de proporcions més tradicionals, verticals, que alternen ampits massissos i ampits amb
baranes metàl·liques. Totes es situen alineades tant verticalment com horitzontalment. Un ràfec
metàl·lic abraça el xamfrà al nivell de la planta baixa, emmarcant la porta principal i dues finestres
estretes.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: d’alumini neutre i lacat en blanc

Bo

COBERTA: plana pavimentada amb ràfec de teules àrabs i inclinada al cos de la coberta

Bo

DESGUÀS COBERTA: 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 (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 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

●

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 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 per la coberta inclinada tradicional. S’autoritza la
redefinició de les obertures per reduir la mida i mantenir la proporció vertical. S’haurà de
substituir la fusteria d’alumini per la 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)

FID

666

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Puig Vidal, 26
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. Detall accès
1. Cantonada carrer de les Flors

4. Detall finestra planta segona

3. Façana a carrer de
Sant Antoni

5. Detall finestra

6. Detall porta
cotxera

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació situada en un estret solar, amb tres façanes al carrer. Les obertures
bombardegen les façanes sense cap ordre compositiu, variant de mida i seguint la
distribució en planta. El solar ja apareix construït en el plànol de 1887-91 Ports and
Anchorages on the East Cost Of Spain. ICC

● 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:
L’accès als habitatges es produeix per la façana testera on apareix un gran nombre d’ obertures,
totes de diferents mides i col·locades en funció de la distribució en planta, tot i que sense cap
ordre compositiu. La línia de coronament d’aquesta façana reflexa els pendents de la coberta, i la
posició descentrada del carener, així com la diferència d’ alçada entre les dues façanes més
curtes. La façana al carrer de les Flors presenta unes obertures verticals organitzades seguint dos
eixos, un horitzontal i un vertical, no alineats amb el centre de la façana. En la planta àtic una
gran obertura de costat a costat endarrereix la línia de façana i produeix una petita terrassa semicoberta. En la façana estreta corresponent al carrer de Sant Antoni apareix una gran porta
cotxera que ocupa pràcticament la totalitat de la planta baixa, i diverses finestres de proporcions
verticals, seguint unes alineacions horitzontals i verticals. Tota l’edificació està envoltada per un
sòcol-franja pintat en gris, enrasat amb la part de baix o de dalt d’ algunes obertures.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc, a excepció del sòcol que rodeja l’ edificació, de color gris.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: escopidors ceràmics esmaltats en verd.
FUSTERIES: de fusta i d’alumini, pintades en verd i blanc.

Bo

COBERTA: Inclinada de dues aigües, amb teules àrabs i ràfec.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant de 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 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, 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
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 (substitució alumini)
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 2n pis (alçada, coberta, obertures i terrassa)

●

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 Puig Vidal, 24
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem/taller – 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. Detall accès
2. Façana a carrer de Sant Antoni

4. Detall finestra

5. Detall balcó

3. Façana a carrer de Puig Vidal

6. Detall finestra
façana posterior

7. Detall porta façana
posterior

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació, considerablement degradada, sobretot en la façana al carrer de Puig
Vidal, conserva les característiques de les construccions tradicionals amb diferenciació
d’ús entre la planta baixa i els nivells superiors i obertures de dimensions inferiors en
les plantes de dalt.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de Sant Antoni presenta dues obertures en planta baixa emmarcades amb
maons col·locats a sardinell i arcs rebaixats: la porta d’accés i la porta de garatge, probablement
amb unes amplades modificades en actuacions posteriors. Sobre cadascuna d’aquestes, hi ha en
planta primera, dues obertures de proporcions verticals. La finestra de la dreta s’ obre a un balcó
amb barana metàl·lica senzilla.
L’altra façana, donant al carrer de Puig Vidal, presenta cinc obertures no alineades verticalment:
dues de les mateixes dimensions a dalt, la porta d’accès al centre, una lluerna a baix a la dreta i
en la cantonada esquerra, una petita obertura de proporcions quadrades, emmarcada amb maons
i segurament realitzada posteriorment. Les parts on l’arrebossat ha saltat mostren al descobert els
murs de pedra de les dues façanes.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Dolent

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes i brancals d’obertures de portes i d’algunes finestres
realitzades amb maons massisos
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd

Dolent

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb faldons rematats per teules àrabs

Dolent

DESGUÀS COBERTA: no té canaló de recollida: abocament directe al carrer

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana

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 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 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

●

S’autoritza l’adequació i sanejament de façanes, obertures, ràfecs, etc...

●

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

668

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 11
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. Façana principal a sud

4. Detall porta accès

2. Façana a carrer Puig Vidal

5. Detall finestra 6. Detall porta

3. Façana a carrer S. Antoni

7. Detall obertures

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

FID

668

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació considerablement degradada, amb tres façanes al carrer i formada per dos
volums de diferent alçada, un només de planta baixa, i l’altre de planta baixa i pis. Les
obertures són poques i estretes, predominant els plens sobre els buits.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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 principal, a sud, presenta una línia de coronament trencada que posa de manifest un
primer volum en cantonada (P.B. + 1 nivell), amb coberta a dues aigües i carener perpendicular a
la façana, i un segon volum, només de P.B., amb el primer nivell ocupat per un terrat, tots dos
volums amb entrades independents. La distribució de les obertures d’ aquesta façana no segueix
cap criteri concret, més que el dictat per la distribució en planta, apareixent, per tant, finestres de
diferents mides i posicions. Les dues obertures del cos baix queden emmarcades per un petit
ràfec d’ obra, arrebossat i pintat en blanc. La façana a oest és pràcticament cega, excepte per
dues finestres en planta primera i dues més (protegides amb reixes) en planta baixa, i de
dimensions més reduïdes que les anteriors. La façana a est (c/ S. Antoni), presenta una primera
part cega, en correspondència amb el cos de planta baixa, i un segon volum (P.B. + 1 nivell), amb
una porta i una finestra balconera amb balcó de barana metàl·lica senzilla, que es situen sobre el
mateix eix vertical. A la dreta, una petita finestra horitzontal amb arc rebaixat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta pintades en verd o vermell

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd (carrer St. Antoni) o pintada en
blanc (carrer Puig Vidal) amb baixant de 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 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 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 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 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 general de la construcció: cobertes, obertures, mitgeres,
fusteries, etc...

●

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 sa Tórtora, 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. Façanes a nord i a oest

4. Detall accès en c/ de
sa Tórtora

2. Façana a sud

5. Detall tanca a nord

3. Façana testera a oest

6. Detall façana

FID

669

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

FID

669

C/ Sa Tórtora, 13A i 13B

1. Façana a c/ Sa Tórtora 13A-13B

3. Detall façana a nord

2. Façana a c/ Sant Antoni – a sud

4. Detall façana a nord

5. Detall façana a sud

Descripció dels Habitatges números 13A i 13B dins la parcel·la FID 669 del carrer de sa Tórtora
La façana a nord és simètrica: els accessos es situen en el centre, un a cada costat de l’eix i totes les
obertures, a excepció de les de la 3ª planta, presenten porticons de fusta blancs que les enrasen amb la
façana. El darrer nivell mostra una línia continua de finestres quadrades enrasades superiorment amb el
ràfec de la coberta, únic element que sobresurt del pla de façana. L’ alçat a sud, en canvi, es repeteix
idèntic en els dos habitatges. La pl. baixa està ocupada per la porta cotxera, el primer nivell per una finestra
estreta i vertical situada a la dreta, i la 2ª planta presenta un gran finestral coronat pel ràfec de la coberta,
amb accès a un balcó.
FUSTERIES: D’alumini i de fusta pintades en blanc
COBERTA: Inclinada a dues aigües (13A-13B)
DESGUÀS COBERTA: Baixants de fibrociment. Els habitatges 13A i 13B presenten ràfec que desaigüen
directement al carrer
Aquestes construccions 13A i 13B gaudiran del nivell 4 de protecció: Adequació ambiental
Número de plantes: Observades: PB+2 / Cadastrals: 3
No s’admet la modificació de la volumetria actual (el PGOU fixa PB+2 i ARM 9.00 m en Zona 2a)

FID

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

669

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació es situa ocupant només l’extrem oest del solar i deixant la resta lliure per a
pati exterior. Està formada per la macla de dos volums de coberta inclinada a dues
aigües, un de PB+ 1 nivell i l’altre de PB+ 2 nivells.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinades a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’accés es produeix per la façana que dona al carrer de sa Tórtora; aquest és l’alçat més senzill ja
que només presenta la porta d’entrada, centrada, sobre la que se situa una obertura protegida
amb unes lamel·les de fusta, i una finestra en pl. primera, en un dels costats. La seva línia de
coronament perfila les alçades dels volums que la composen, tots dos amb coberta inclinada a
una aigua, un de PB+1 i l’altre de PB + 1 + sotacobert. L’extrem esquerra de l’alçat mostra el mur
de tancament del pati. La façana que dona al pati pertany al volum més alt i presenta 4 obertures
estretes i verticals que pràcticament ocupen, en la pl. sotacoberta, tota l’amplada de la façana.
L’alçat a oest correspon al volum de PB+1 nivell, que presenta la mateixa composició d’ obertures
tant en pl. baixa com en la pl. primera, alternant finestres horitzontals amb finestres verticals. El
tret a destacar d’aquesta façana és el trencament de la cantonada sud-oest a nivell de la 1a
planta, i la formació d’una petita terrassa de forma triangular, amb barana metàl·lica. En l’alçat a
sud es tornen a veure el dos volums retranquejats i de diferent alçada, així com la tanca de la
parcel·la en la part dreta del solar. El volum de PB+1 presenta dues finestres allargades per
planta, i en l’extrem dret una terrassa ocupant la resta del nivell fins a trobar-se amb el volum més
alt, amb un doble espai interior que correspon a l’estudi de l’artista. En aquest costat mostra tres
obertures, una de les quals correspon a l’accés a aquesta terrassa.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Sòcol revestit de pedra i tanca del pati realitzada a base de pedra en
sec. Per aquesta característica especial no caldrà encalcinar-la i es podrà preservar vista

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en granat. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre

Bo

COBERTA: inclinades a una aigua amb diferents pendents i inclinacions. El volum més alt
desaigua cap a nord i el volum més baix cap a oest.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de 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 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

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

●

S’autoritza la supressió del conducte exterior de sortida de fums (xemeneia) de l’estufa

●
●
●
●

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 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 en tamany, proporció i ritme en totes 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 13
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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 c/ Sa Tórtora 13 – a nord

2. Façana a c/ Sant Antoni – a sud

3. Detall porta a nord

4. Detall porta a sud

5. Detall façana a sud

FID

670
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FID

670

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar, que ja apareix consolidada en el plànol històric de 1887 (Ports and Anchorages....), està ocupat per dos edificacions amb tres accessos diferents. Les façanes a
nord i a sud es diferencien sobre tot per la presència de balcons en la segona.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Incl. a una i dues aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge número 13: La façana a nord es caracteritza per la seva simetria: les obertures estan
perfectament alineades i es repeteixen iguals a cada costat de l’eix central, sobre el qual es situa
la porta d’ accès i les finestres que il·luminen l’escala de veïns. Totes les obertures a excepció de
les de la 3ª planta i les de l’escala, estan protegides per porticons de fusta pintats en verd.
Aquesta façana està coronada amb una tortugada de peces ceràmiques sense pintar i presenta
un sòcol amb aplacat de pedra en pl. baixa. La corresponent façana a sud situa un altre cop la
porta d’accès (i les finestres de l’escala) al centre, flanquejada per les dues portes cotxeres. La
simetria és trenca per la diferència existent entre els balcons (baranes i porticons) i per la
presència d’unes finestres laterals. La façana, que està coronada per una barana metàl·lica
continua que protegeix el terrat del darrer nivell, presenta també un sòcol amb aplacat de pedra
en pl. baixa.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. L’ habitatge número 13 presenta sòcol amb aplacat de pedra en les 2
façanes.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd al c/ de Sa Tortora 13. D’alumini i de fusta pintades en
blanc a la resta de les façanes

Bo

COBERTA: Inclinada a una aigua i plana pavimentada (nº 13)

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar en l’habitatge nº 13 i baixants de
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 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
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-se als 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

Es prohibeix altre 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 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 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 en tamany, proporció i ritme en totes les obertures i balcons, incloent
les baranes amb barrots no rectilinis. 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 de sa Tórtora, 11
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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 c/ de S. Antoni - sud

1. Façana testera a est

3. Detall finestra c/ Sa Tòrtora

4. Detall finestra

5. Detall façana a sud

FID

671

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

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquest habitatge plurifamiliar ocupa la cantonada d’una illa que ja apareix consolidada
en el plànol històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages....). La façana a nord
presenta una coberta a dues aigües amb carener dividir en dos plans, i la façana a
sud mostra en el darrer nivell, una coberta plana corresponent al terrat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes segueixen una composició força rígida, organitzada en base a eixos verticals i horitzontals: les obertures, que presenten mides i proporcions semblants, s’ alineen en una retícula
ordenada. Les úniques finestres que presenten un tractament diferent són les de la franja
esquerra de la façana a nord, tapiades amb peces de pavès, la de la 3ª planta en la façana a est,
protegida per un porticó corredís amb lames, i la de la planta baixa de la façana a oest, protegida
amb una reixa metàl·lica pintada en blanc. L’accès, tant als habitatges com a l’aparcament, es
produeix per la façana a est, i es situa un a cada extrem: la porta cotxera a l’esquerra i la dels
veïns a la dreta. És en aquesta façana on s’aprecien els dos tipus de cobertes: planta en la part
esquerra, en correspondència amb el terrat de la planta tercera, i a dues aigües cobrint el volum
d’ aquesta planta. Per tant la línia de coronament de la façana a oest és una barana metàl·lica
senzilla pintada en blanc, mentre que la de la façana a est és el petit ràfec sobre el qual es
recolza la tortugada. Un sòcol amb aplacat de pedra en planta baixa es va esglaonant en funció
del pendent dels carrers.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc, amb sòcol amb aplacat de pedra

Bo/
Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i blau cel. Reixa en planta baixa i barana del terrat,
metàl·liques pintades en blanc.

Bo/Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües + plana pavimentada en terrat

Bo/Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants de fibrociment

Bo/Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El cos superior que remata la cantonada amb el carrer de sa Tórtora 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)
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, 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 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

●
●
●

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 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 volum superior –fora d’ordenació- més l’eliminació del terrat
per permetre la formació de la coberta tradicional a dues aigües, entregant a façana.
S’autoritza l’adequació en tamany, proporció i ritme en totes les obertures. Eliminació del
pavés, del sòcol revestit de pedra, de reixes inadequades amb les pròpies de Cadaqués,...

●

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

688

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 16
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge/ Planta baixa local
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 posterior a
carrer Sa Tórtora

2. Façana posterior

5. Detall façana principal

6. Façana posterior

8. Planta baixa façana
principal

9. Detall finestra

3. Façana lateral

4. Façana principal

7. Detall coberta

10. Detall porta

11. Detall porta local

FID

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

688

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages... ICC).
L’edificació plurifamiliar presenta un local en planta baixa utilitzat com a perruqueria.
Ha patit la construcció d’una altra planta, amb la formació d’ un nou volum que
distorsiona la continuïtat de la façana.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Els eixos rítmics de la façana posterior determinen la posició de les obertures, que es situen
centrades i alineades, marcant el forat en el mur sense que cap element, ni tan sols la barana de
la planta primera, i a excepció dels escopidors i del baixant, sobresurti del pla de façana. La línia
de coronament de la façana lateral, pràcticament cega excepte per unes petites obertures (una d’
elles protegida amb unes reixes de forja) traça el pendent de la coberta i la formació de l’ ampit en
la façana principal. Aquí és on resulta més evident l’ afegit de la/es planta/es superiors, amb una
espècie de badalot amb finestres de proporcions horitzontals que distorsiona la línia de
coronament d’ aquesta façana. La resta de les obertures al carrer de Sant Antoni es situen
seguint eixos horitzontals: tres accessos (un pel local comercial) en planta baixa i dues finestres
balconeres amb baranes metàl·liques i diferents cantells de llosa.

Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta envernissada, fusta pintada i alumini color blanc

Bo

COBERTA: 1 vessant inclinat cap a façana posterior amb teules àrabs, i plana pavimentada en el
terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment

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. 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, 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
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 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 nou volum afegit en la planta
àtic i la formació de la nova coberta a dues aigües en substitució del 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 14
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Façana principal

3. Detall portal

2. Façana posterior

4. Detall porta

FID
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FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació actual manté les característiques de les construccions tradicionals, tot i
algunes modificacions realitzades a posteriori. El solar ja apareix consolidat en el
plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages on the East Cost of Spain. ICC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les obertures en la façana principal es col·loquen seguint uns eixos tant horitzontals com
verticals. L’accès, situat en el centre, presenta una porta amb doble fulla i arc de mig punt no
originari. A l’esquerra una obertura protegida amb una reixa metàl·lica i a la dreta dues finestres
més de diferent alçada i proporcions. En la planta primera destaca un balcó corregut que uneix
les dues obertures: una porta balconera i una finestra. Destaca el recobriment del cantell de la
llosana amb peces ceràmiques esmaltades en verd, relacionades amb la tortugada. En la façana
posterior, donant al carrer Sa Tortora, un mur arrebossat i pintat tanca el solar i proporciona un
nou accés, situat aproximadament al mig de la paret, a través del pati. S’ aprecia, per la línia de
coronament trencada d’ aquest mur de tanca, que existeix una petita construcció auxiliar amb
coberta inclinada de teules àrabs, en el cantó esquerre del solar.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color verd

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques esmaltades en verd i baixant de
fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment la reixa de la finestra de planta baixa i la porta d’accés a l’habitatge
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
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
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 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 del baixant existent a la façana principal

●

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 Antoni, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall porta

3. Detall porta cotxera

2. Façana principal

5. Façana posterior
4. Detall coberta

6. Façana posterior

FID

690

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
Edificació que ha patit nombroses transformacions amb modificació d’obertures i
nivells afegits. Tot i així la façana principal encara deixa entreveure algunes de les
característiques dels habitatges tradicionals. El solar apareix consolidat en el plànol de
1887-91 (Ports and Anchorages... ICC).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’habitatge ha patit la construcció d’ un nou nivell (un nou habitatge) amb composició d’ obertures
i eixos rítmics de façana molt diferents en relació amb l’ edificació originària. En planta baixa
(façana principal) la porta d’accès a un dels habitatges es col·loca centrada i es realitza una nova
obertura (a la dreta) per permetre l’accès de vehicles. La planta primera, amb finestra balconera a
l’esquerra i una petita obertura a la dreta, es manté pràcticament intacta. Arribats a la planta àtic,
s’aprecia com aquest nou nivell segueix un llenguatge i unes composicions diferents (balcó
corregut, grans obertures horitzontals reculades respecte al pla de façana...) que distorsionen el
model tipològic. On és més evident és a la façana posterior. A causa de la diferència de cota
entre un carrer i l’altre, en aquest costat l’edificació passa a tenir P.B. + 1 nivell (el nou afegit),
pesant en aquest cas molt més la nova intervenció que la construcció originària. Contrasten en
aquesta façana els accessos a les dues propietats, un amb reixa metàl·lica, escala en pedra i
barana massissa que condueix a l’habitatge situat en la primera planta i l’altre, realitzat amb
senzills llistons de fusta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc, amb mur posterior i escales amb pedra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda amb pedra en la porta d’accès i metàl·lica en la porta de
garatge

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en verd i en blanc, i d’alumini blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs

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 (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 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
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 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 obertures i balcó del tercer nivell; reduir la longitud del
mateix i fragmentar-lo, per afavorir el ritme vertical

●

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

691

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 10
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall portes accès

3. Detall coberta

1. Façana principal

4. Façana posterior a carrer Sa Tortora

5. Accès façana posterior

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
El solar, que apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages on the
East Cost of Spain. ICC), té una forma en ‘L’ i presenta un marcat desnivell entre el
carrer de dalt i el de baix, que se soluciona amb la formació d’ un pati ‘soterrat’
respecte a la cota del carrer posterior. En intervencions posteriors s’ha afegit un darrer
nivell.

● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal, en forma d’ ‘L’

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una i dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal mostra en planta baixa una gran obertura que unifica tres portes d’accès,
situades sobre quatre esglaons revestits amb pedra. En la planta primera, s’aprecia una finestra
vertical a l’esquerra i una de proporcions horitzontals a la dreta, que s’obre a un balcó amb
barana metàl·lica. La segona planta, realitzada posteriorment, presenta un balcó continu amb un
ampit massís fins a mitja alçada. La façana posterior presenta un volum en ‘L’ amb obertures de
proporcions horitzontals, fruit de l’intervenció posterior, amb un accés des del carrer que
comunica mitjançant una escala, amb el pati situat en el nivell inferior, ocupant la resta del solar.
Aquest pati està protegit per una tanca de pedra en la que s’obre un tercer accès en
correspondència del carrer lateral, en pendent. Destaca la ventilació de les golfes que es
manifesten en façana amb uns elements ceràmics, així com la presència de la paret mitgera del
veí.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb tanca de solar formada per un mur de pedra.

Bo/
regular

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta i d’alumini en color blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec arrebossat i pintat.

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 (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 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
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 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 general del segon pis: obertures i balcó, així com de les
obertures de la resta d’aquesta façana i de les altres

●

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 Antoni, 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

2. Detall accès

3. Façana lateral

1. Façana principal

4. Detall porta en façana
lateral

5. Façana lateral

FID
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FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació es situa en un solar de forta pendent, solar que ja apareix consolidat en el
plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages... ICC). La façana principal presenta una
composició d’obertures que es repeteix en cada planta amb un criteri similar, amb
prevalença dels buits sobre els plens.

● 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:
La façana principal presenta unes obertures de mides generoses: l’accès en planta baixa es
produeix a travès d’un retall en el mur de façana: en primer pla una petita porta amb reixa
metàl·lica i un ampit massís, i en segon pla, una finestra i la porta d’ accès, en un lateral de
l’obertura. A la dreta en planta baixa, s’obre una finestra de proporcions horitzontals amb
porticons de fusta. Les obertures dels pisos superiors, seguint uns eixos horitzontals, s’ alineen
amb l’obertura de l’accés o amb la finestra: les primeres de proporcions verticals, i les altres de
proporcions horitzontals, produint uns balcons ‘enfonsats’ que es manifesten en la façana lateral
amb unes petites obertures verticals a modo de mirador. La resta de les obertures en aquesta
façana del tester, sobre la que es recolza formant part del paviment una escala de pedra que
salva la pendent del carrer, s’ agrupen en el costat dret on apareix també un segon accès a un
dels habitatges, situat sobre diversos esglaons. La paret posterior, cega i donant al pati del solar
veí, presenta una línia de coronament inclinada que marca l’ inclinació de la coberta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc.

Bo

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color verd

Bo

COBERTA: dues vessants amb teules àrabs
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

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. 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 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

●

S’autoritza l’adequació general i compositiva de les façanes, així com un tractament
per reduir el pes material dels balcons en la imatge

●

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 Sa Tortora, 48
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Magatzem cobert
AUTOR

Anys 1960
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

2. Façana posterior

3. Detall coberta

1. Façana a carrer Sa Tortora

4. Façana lateral, coberta i xemeneia

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació no presenta cap interès tipològic essent un magatzem realitzat
precàriament. Hi ha referències del solar construït en el plànol de 1887-91 (Ports and
Anchorages... ICC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell
/
2

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Rudimentària construcció formada por dos volums de planta baixa col·locats de manera
esglaonada degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior.
Està realitzada amb totxanes vistes i presenta una porta que dona accés al primer volum, amb
llinda formada per un element prefabricat de formigó. L’accés al volum posterior es realitza per un
porta metàl·lica situada en el carrer lateral. Aquest segon volum presenta dues obertures frontals.
Sobre la seva coberta s’aixeca una xemeneia tradicional, realitzada amb totxanes vistes.

Dolent

Dolent

Acabats.
Totxana vista.
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda amb peça prefabricada de formigó

Dolent

FUSTERIES: de fusta vista sense tractar

Dolent

COBERTA: plana de rajoles ceràmiques, amb tela impermeable protegida amb morter

Dolent

DESGUÀS COBERTA: no existeix
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edificació en estat ruïnós: a substituir
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 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 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 d’aquesta 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 sa Tórtora, 46
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. Façana principal a c/ Sa Tórtora

3. Façana carrer de les Creus
2. Façana c. de les Creus

4. Detall planta baixa façana
principal

5. Detall accès

6. Façana posterior

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de nova construcció en un solar que ja apareix consolidat en el plànol de
1887-91 (Ports and Anchorages... ICC). Presenta obertures regulars i petites en l’
alçat posterior i com a element destacat de la façana principal, una gran obertura de
cantó a cantó endarrerint el pla de façana i formant una terrassa coberta.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinades a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal formada en planta baixa per tres obertures: la porta d’ accés situada al centre, la
porta cotxera i una finestra estreta i allargada protegida per una reixa pintada en blanc. En planta
primera apareixen dues finestres, una a cada extrem, alineades amb les obertures inferiors, amb
porticons blancs i proporcions verticals. La segona i darrera planta presenten una línia de façana
endarrerida amb una gran obertura de cantó a cantó formant la terrassa. La seva llosa sobresurt
lleugerament i es tanca mitjançant una barana metàl·lica pintada en blanc. L’ alçat posterior
presenta un primer cos de planta baixa, amb coberta inclinada cap el carrer, i una porta d’accès al
mig de tres petites finestres de proporcions quadrades, tancades amb porticons. Una lluerna
queda enrasada amb el sòcol de pedra. Les mateixes finestres es repeteixen en el segon volum,
que correspon al de planta baixa i dues plantes que dona al carrer principal. Sobresurt en el cantó
dret, una tradicional xemeneia amb cavalló.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat pintat en blanc amb sòcol i mur de tanca amb paredat de pedra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta i d’alumini blanc. Baranes metàl·liques pintades en blanc

Bo

COBERTA: dues vessants en diferents nivells, amb teules àrabs.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades i baixants de peces ceràmiques sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Sobresurt respecte a la línia de coronament del carrer el darrer nivell d’aquesta edificació, que s’hauria d’adequar
buscant l’alineació amb les edificacions 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 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 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’enderroc del tercer nivell i la formació d’una nova 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

695

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 44
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. popular modif.
AUTOR

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

4. Detall obertura
façana posterior

1. Detall finestra

2. Detall porta

3. Façana principal

5. Detall obertura
sòcol

6. Tanca carrer de les Creus

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa tradicional popular que conserva els elements característics d’ aquesta tipologia,
tot i les rehabilitacions patides. El solar en el que s’ubica ja apareix consolidat en el
plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages... ICC).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana realitzada en pedra, en la que les obertures, de dimensions reduïdes, estan la majoria
emmarcades o amb pedra, o amb fusta o amb rajoles ceràmiques. La planta baixa és l’única part
arrebossada de la façana. Aquí trobem el portal d’ accès amb una llinda en forma d’ arc rebaixat
amb corda formada per un element en pedra, i, a la dreta, una petita obertura ‘espitllera’ amb
llinda de fusta (visible a travès de l’arrebossat) i replanell en pedra. La planta superior presenta
dues petites obertures de diferents dimensions, situades simètricament respecte a l’eix vertical de
la porta. En el carrer posterior la façana, endarrerida respecte al límit del solar amb formació d’un
petit pati, es mostra pràcticament cega excepte per una petita finestra en la cantonada esquerra,
de proporcions més quadrades i amb brancals formats per rajoles ceràmiques. El solar queda
tancat per un mur de paredat de pedra, amb una porta metàl·lica pintada en verd que dona accès
al pati.

Bo/
regular

Bo

Acabats.
Façana amb paredat de pedra, arrebossada només en planta baixa
EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes en fusta i pedra col·locades a sardinell en la porta
d’accès i brancals amb rajoles ceràmiques apilades. Destaquen els escopidors en llosa de pedra
de tall irregular

Bo

FUSTERIES: de fusta, portes i finestres pintades en verd i d’alumini, lacat en blanc

Bo

COBERTA: inclinada cap al carrer principal, amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de 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 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 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 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

●

S’autoritza la substitució de les fusteries d’alumini per les tradicionals de 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 de sa Tórtora, 42
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional transf.
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. Porta accès

4. Detall balcó

2. Façana principal

4. Detall tanca façana posterior

FID
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FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació de composició senzilla, amb un sol volum amb coberta inclinada cap al
carrer principal. El solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and
Anchorages... ICC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En planta baixa destaca la gran obertura de la porta cotxera, amb cantonades a 45º, oberta
recentment. La porta d’accès es situa a la dreta. En la planta superior només hi ha dues
obertures: una finestra de proporcions verticals a l’esquerra i una obertura que s’obre a un balcó
amb barana metàl·lica i llosa arrebossada i pintada en el seu cantell. La façana posterior es troba
endarrerida respecte al límit del solar produint un petit pati que es tanca mitjançant un mur de
pedra i totxanes, en part pintat de color blanc. A cada costat hi ha una porta de fusta d’ alçada
superior a la del mur, que condueixen al pati.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc. Mur de tanca en carrer posterior en pedra i totxanes

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color blanc

Bo

COBERTA: inclinada cap a carrer principal, amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de 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 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, 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
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
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, tanca i accés al carrer de les Creus

●

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 sa Tórtora, 40
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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. Façana principal

4. Volum façana posterior

2. Façana posterior

5. Detall baixant i tortugada

3. Detall planta baixa façana posterior

6. Detall tanca

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació formada per dos volums adossats, un de PB + 2 nivells, amb coberta
inclinada cap al carrer principal, i l’altre de PB+ 1 nivell, amb coberta inclinada cap al
carrer posterior. El solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and
Anchorages... ICC).

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:
La planta baixa de la façana principal està ocupada per dues grans obertures: la porta cotxera i el
portal d’entrada. A l’esquerra, en un costat, dues obertures ‘espitlleres’. La planta primera
presenta dues obertures verticals col·locades centralment en façana. La segona planta consisteix
en una gran obertura de cantó a cantó formant una terrassa coberta emmarcada superiorment i
lateralment. Respecte al pla de façana sobresurt lleugerament la llosa del balcó, amb cantonades
a 45º, i la barana metàl·lica. En la façana posterior totes les obertures tenen la mateixa mida i
forma quadrada, situant-se en grups de dos, excepte en un cas. El segon volum adossat presenta
només dos nivells i queda enrasat amb la tanca del solar amb la que comparteix el sòcol amb
paredat de pedra. Darrera la tanca queda lliure un pati al que es pot accedir directament des del
carrer, a través de la porta situada a la dreta del volum construït.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc; mur de tanca amb paredat de pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta i d’alumini color blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i petit ràfec.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Sobresurt respecte a la línia de coronament del carrer, el darrer nivell d’aquesta edificació, que s’hauria d’adequar
buscant l’alineació amb les edificacions 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 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 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
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 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 del tercer nivell i la formació d’una nova 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 sa Tórtora, 38
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. Detall en façana
1. Façana lateral

4. Detall cantonada

2. Porta accés

5. Façana principal

FID

698

FID

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

698

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-91 (Ports and Anchorages.... ICC).
L’edificació està formada per dos volums, un quadrat de planta baixa i dos nivells amb
coberta inclinada, i un altre, més allargat, construït posteriorment, d’una alçada i amb
coberta plana, situat darrera, abraçant el primer i formant la façana posterior.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’accés de persones a l’habitatge es produeix pel carrer posterior (carrer de les Creus). Aquí la
façana és pràcticament cega excepte per la porta d’ entrada emmarcada amb pedra i una petita
finestra quadrada amb gelosia que queden integrades en la façana ja que estan pintades en color
blanc. Destaca només la tira blava de ‘correos’ i les canelles situades en correspondència del
terrat de la planta superior que sobresurten en perpendicular a la façana. L’accès rodat en
produeix per la façana principal a través d’ una porta cotxera de fusta pintada en verd situada
entre l’edificació i el mur paredat de la tanca. Les obertures d’ aquesta façana segueixen uns
eixos horitzontals i verticals i es concentren, alineades, en el centre. Les de la dreta presenten
una reixa i una barana, metàl·liques. La resta de les obertures es situen en les façanes laterals
dels dos volums, seguint un eix horitzontal.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc; el mur de tancament del solar és de paredat de pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: amb pedra pintada en blanc

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en color blanc i verd

Bo

COBERTA: plana pavimentada en el cos posterior e inclinada d’una vessant amb teules àrabs en
el volum principal

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Protecció de l’espai enjardinat exterior, amb la disposició de terrasses realitzades en lloses de pedra de Cadaqués
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)
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 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

●

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 des Poal, 15
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

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

1. Façana principal nord

4. Façana nord

2. Façana lateral oest

5. Detall porta accès

3. Accès lateral sud

6. Detall finestres façana sud

FID
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge popular en una parcel.la en cantonada que ja apareix construïda en el
plànol històric del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC).
Es tracta d’una construcció força antiga que conserva bé les seves característiques
originals, típiques dels habitatges unifamiliars populars.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 1 nivell + sotacoberta /
3
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edificació en cantonada amb tres façanes visibles de composició molt senzilla que responen a la
distribució interior de l’habitatge. La façana principal, a nord, mostra sobre dos esglaons, una
porta d’accés situada en posició cèntrica, i a banda i banda, dues finestres situades a diferent
alçada. En el pis superior i lleugerament desplaçada cap a l’esquerra respecte a la porta, una
obertura que s’obre a un petit balcó de barana metàl·lica; a l’ esquerra de la façana només hi ha
una petita finestra. La façana a oest presenta una línia de coronament inclinada marcant el
pendent de la coberta i tres obertures de diferent mida, alineades verticalment i situades en la part
dreta. La de la darrera planta s’obre a un petit balcó en voladiu, també amb barana. Per últim, la
façana a sud mostra un accès alternatiu en planta baixa, tancat amb porticons, i 4 finestres de
diferents mides i situades a diferents alçades, concentrades en la part dreta de la façana. Destaca
una petita mènsula de pedra situada en la part superior, entre dues finestres.

Regular

Regular

Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc amb baranes metàl·liques
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles excepte a les finestres superiors de la façana
posterior que són de pedra. Escopidors també de pedra. La porta d’accès i una finestra a la dreta
presenten un ràfec en pedra.
FUSTERIES: de fusta pintades verd fosc amb porticons interiors de fusta pintats en blanc
COBERTA: a dues aigües, amb teules àrabs i carener paral·lel a la façana principal

Bo
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques i baixant de 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 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 afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb el PGOU i PE (PB+2
i ARM 9.00 m). Qualsevol ampliació haurà de tenir present els valors d’integració
amb la tipologia existent i amb l’entorn edificat
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la 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’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’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 Caseta, 1-3 / Carrer des Poal,13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

1. Façana a c/ Caseta - nord

3. Detall planta baixa
façana a nord

2. Façana a sud

4. Detall planta baixa
façana a sud

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ illa, situada en un solar entre mitgeres, està segregada en dues propietats i presenta accessos diferenciats en les dues façanes. El solar ja apareix construït en el plànol
històric del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 – AHCOAC).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les obertures de la façana a nord, al c/ Caseta, de P.B. + 1 nivell, es situen en funció de la
distribució en planta. Tot i no estar completament alineades, l’ homogeneïtat en les seves mides
les unifica afavorint la lectura d’ una composició regular. Algunes d’elles estan protegides amb
reixes de forja, però no presenten porticons exteriors, de tal manera que, estant situades en la
cara exterior del mur de tancament, marquen encara més el buit i, per tant, el gruix de la paret.
Els dos accessos es situen més o menys centrats, un d’ells, el de la dreta, aixecat sobre diversos
esglaons. El coronament d’ aquesta façana està format per una tortugada ceràmica esmaltada en
verd que es recolza sobre un ràfec de diverses capes. La façana posterior a sud (P.B. + 2 nivells),
també presenta dos accessos, centrats en façana i aixecats sobre diversos graons en pedra de
longitud decreixent. Tots dos apareixen coronats per un petit ràfec de teules encastades en la
façana. La resta de les obertures es situen en funció dels dos eixos verticals marcats per les
portes d’ entrada. Excepte una, la resta de les finestres tenen accès a balcons de diverses mides i
voladius, amb baranes metàl·liques pintades en negre. El coronament d’ aquesta façana també
està format per la tortugada ceràmica esmaltada en verd.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. S’ aprecia pèrdua de pintura en algunes zones

Bo/Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: d’ alumini blanc i de fusta pintes en verd

Bo/Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec de tres capes

Bo/Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques esmaltades en verd i baixants de fibrociment en
les dues façanes

Bo/Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici inclòs en catàleg del Pla Especial del Front Marítim
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (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 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 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 la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’extracció del petit ràfec de teula de la PB i la reconversió de l’obertura
de la P1 amb predomini de la proporció vertical

●

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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Poal,11
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

Casa menestral transf.

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem - Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local -

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 a sud

4. Detall finestra local

2. Façana lateral a oest

5. Paret mitgera i coberta a dues aigües

3. Façana a nord

6. Detall porta accès

FID
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FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
En aquesta casa hi va viure Pablo Picasso. Edifici inclòs en el catàleg del Pla Especial del Front Marítim.
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge que presenta façanes molt diferenciades (sud i nord), una amb grans
obertures, balcons i fusteries blaves, i l’altra amb finestres més petites i fusteries de
color verd. La parcel·la ja estava construïda en el plànol històric del 1684
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2-3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ accès es produeix per la façana posterior, orientada a nord. Aquí les obertures perfectament
alineades segueixen un ritme continu de dos eixos verticals i tres horitzontals. A la façana
marítima, organitzada segons un eix vertical, destaca la presència dels balcons amb grans
finestres horitzontals, lloses de geometria retranquejada i baranes metàl·liques i l’obertura del
local en planta baixa, amb llinda d’arc rebaixat. L’alineació de la façana es trenca en planta àtic on
el tancament es situa lleugerament endarrerit. En la façana lateral (oest) apareix en planta
primera, un cos sortint afegit. Les imatges antigues mostren com les obertures s’han eixamplat,
s’han afegit els balcons i s’ha avaçant el pla de façana de la tercera planta.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, excepte a les plantes baixes, que són aplacades amb
pissarra a la façana sud, i de pedra a la façana lateral (oest).

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: finestra del local en p.b. i porta d’accès emmarcats amb pedra

Bo

FUSTERIES: de fusta en color verd i metàl·liques de color blau

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, amb teules àrabs i xemeneies amb cavallons. S’ aprecia la
posterior modificació de l’inclinació del vessant nord de la coberta.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd; baixants pintats en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar en faç. marítima: supressió cos sortint tancat (P1), reconversió d’obertures amb predomini de
la proporció vertical (P1/P2) i modificació de les lloses dels balcons. P1: vol màx 60 cm; cantell màx 12 cm i sep
veïns 60 cm. P2: llarg màx 2 m; sep. mín entre elles 30 cm; vol màx. 50 cm; cantell màx 12; sep veïns 60 cm
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)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
●
VOLUMETRIA 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) Àtic: volum disconforme
S’autoritza la reconversió amb predomini de la proporció vertical de les obertures de les ●
plantes 1 i 2 de la façana marítima.
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
●
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
●

COBERTES
ENDERROCS

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

●

S’autoritza l’enderroc del cos sortint tancat. Altres: veure notes complementàries

●

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 de la Riba des Poal. La fotografia superior, realitzada entre els anys
1915-18, presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 759. Al centre el norai
des Portitxó. A la part inferior, una altra fotografia més antiga (1905-10) permet distingir, també, altres
construccions aixecades, tant a la Riba des Poal com a la Riba des Pianc. En totes dues imatges, al
fons de tot apareix la Torre del Colom.

FID

759

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

Una nova imatge de la platja des Portitxó i de l’inici de la Riba des Poal, amb l’edificació neoclàssica
construïda en la parcel·la FID 759. La intervenció realitzada modificà bona part de l’estructura
compositiva de l’edifici, sobretot en els balcons i sobre el tamany i la proporció de les obertures.
Concretament, totes les llosanes dels balcons s’amplien per obtenir un major vol i en el cas del primer
pis, es fragmenten. Respecte les obertures, aquestes es modifiquen radicalment, trencant
completament l’equilibri compositiu de la façana original.

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XVIII-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem – Nivells sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: aparcament – 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. Detall obertures

1. Façana nord

4.Façana sud

3. Detall porta accès

5. Façana marítima

6. Detall barana

FID
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FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
En aquesta casa va viure l’artista Rafael Durancamps.
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació amb dues façanes molt diferenciades. Presenta una construcció addicional
en la planta àtic amb accès a la terrassa. La parcel·la ja estava construïda en el plànol
històric del 1684 (pl. històric Cap de Quiers...). En fotografies de principis de segle es
pot apreciar la modificació de les obertures, tant en pl. baixa com en plantes superiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a nord presenta una composició ordenada d’obertures alineades en dos eixos
verticals: la porta d’accès i una finestra balconera a la dreta, i tres finestres a l’ esquerra, més una
petita obertura addicional en la cantonada de planta baixa. La façana marítima (a sud) segueix un
marcat eix vertical sobre el qual es recolzen en les plantes 1 i 3, unes obertures verticals sobre un
petit balcó amb baranes metàl·liques, i en la planta segona una única obertura amb proporció
horitzontal i balcó més llarg. En planta baixa el sòcol és de pissarra i la porta cotxera amb arc
escarser i llindar i brancals de pedra, es va obrir recentment. Desentona el volum afegit amb
coberta inclinada a dues aigües que cobreix la darrera planta i dona accés al terrat, delimitat en la
façana marítima, amb una barana de balustrades, fruit també d’operacions posteriors.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color blanc.; sòcol de pissarra
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llinda amb peces de pedra en les portes d’accès.

Regular

Regular

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en color blanc (marró o verd en algunes obertures)

Regular

COBERTA: plana pavimentada e inclinada a dues aigües en el volum afegit sobre el terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: de fibrociment pintat color blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar: volum disconforme en planta àtic i obertures en la planta segona (façana marítima) amb
restitució i predomini de la proporció vertical. Planta pis quart, volum disconforme.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2a)

PLA ESPECIAL
Conjunt Històric (Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
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 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)

●
●
●

S’autoritza la reconversió amb predomini de la proporció vertical de les obertures en
la planta segona de la façana marítima
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. Els tendals seran de color blanc cru.
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

●

S’autoritza l’enderroc del volum afegit de planta pis quart (veure notes compl.)

●

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 de la Riba des Poal. La fotografia superior, realitzada entre els anys
1905-10, permet distingir, també, el conjunt de construccions aixecades, tant a la Riba des Poal com a
la Riba des Pianc. Emmarcada en vermell apareix la primitiva construcció, sense la tribuna, que
ocupava l’actual parcel·la FID 760. A la dreta i en primer terme, el norai des Portitxó. A la part inferior,
una altra fotografia més recent (1918) on apareix la mateixa construcció –emmarcada en vermell- amb
la tribuna, ara també desapareguda i una correcta i equilibrada proporció de forats que s’ha vist
modificada.

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 7
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem - Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local -

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

3. Detall planta àtic
2. Detall façana

1. Façana a sud
4. Porta accès

5. Detall porta façana nord
6. Porta accés

7. Façana nord

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa menestral entre mitgeres, on el desnivell existent entre els dos carrers dona lloc
a una planta de més en la façana sud. L’ element més remarcable per discordant és el
pla endarrerit de la façana en la segona planta que dona lloc a un gran buit de banda
a banda. La parcel·la ja estava construïda en el plànol històric del 1684 (plànol Cap de
Quiers...), tot i que les darreres dues plantes són fruit de mosificacions recents.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells / 5

TIPUS COBERTA:
Plana + inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ accés als habitatges es realitza pel carrer des Poal, amb dues portes d’ entrada situades en la
part esquerra. La relativa organització de les obertures d’ aquesta façana (nord) està ben lluny del
desordre compositiu que es manifesta en la façana marítima, on destaca la forta presència dels
balcons amb baranes metàl·liques senzilles i el sòcol de pissarra i els tendals de color grog.
L’element a adequar és un pla endarrerit en el segon pis que dona lloc a un gran buit en façana,
sent necessària la reconversió de l’ obertura amb predomini de la proporció vertical. En la darrera
planta desentona el volum afegit amb coberta inclinada a dues aigües que dona accés al terrat,
amb barana de balustrades. Aquest volum disconforme es considera també element a adequar.
Destaca la presència de motllures i altres elements decoratius a la façana marítima, en estat de
conservació bastant mediocre.
Acabats. Arrebossat i pintat de color blanc; sòcol de pissarra en la façana marítima

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta color blanc excepte algunes portes (dues sense pintar i una metàl·lica)

Bo

COBERTA: plana + inclinada a dues aigües en el volum afegit sobre el terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: de fibrociment pintat blanc

Regular

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

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (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 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 altre 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 carta de colors

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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

●

Elements a adequar: Supressió del pla endarrerit i reconversió en obertures amb
predomini de la proporció vertical a la segona planta. Volum disconforme de la planta
quarta. Els tendals seran de color blanc cru.

●

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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 5
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem - Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: local

- 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 marítima.

1. Façana marítima.

3. Façana a nord.

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Una part de la parcel.la ja apareix construïda en el plànol històric del 1684 (pl. històric
Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC). L’ actual edificació ha patit diverses transformacions que han donat lloc a la creació de dues noves plantes en la façana marítima.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3-4 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a nord, per on es produeix l’ accès als habitatges, mostra una composició regula amb
un balcó corregut en la primera planta i dos balcons en la segona, i obertures alineades. En la
façana marítima, sobre el dos primers nivells, n’ apareixen dos més, afegits al llarg del temps, que
en distorsionen la volumetria i modifiquen la línia de façana i la concordança amb les edificacions
veïnes, donant lloc a grans obertures de proporcions horitzontals i balcons correguts formats per
lloses de considerable vol i gruix, amb cantonades a 45º. S’ hauran de suprimir aquests cossos
sortints i col·locar persianes corregudes de llibret ocupant tot el pla de façana i seguint l’ alineació
oficial. S’ haurà de formar també una cornisa similar a la dels edificis veïns.
Acabats.
Arrebossat pintat de color blanc en totes les façanes amb sòcol de pedra en la façana marítima.

Regular /
dolent

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: de fusta pintades de color blanc; baranes metàl·liques (les del segon pis de forja)
COBERTA: inclinada a dues aigües amb teula àrab

Regular
Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat color blanc

Dolent

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

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (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 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 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 ràfec-cornisa de coberta

ENDERROCS
ADEQUACIONS

Elements a adequar: Supressió dels cossos sortints oberts de les plantes 3a i 4a; la
col·locació de persiana correguda de llibret en tot el pla de façana (p.3) i limitació del vol
màxim de la cornisa a 30 cm, amb un cantell no superior a 12 cm. Formant una cornisa
similar a la dels edificis veïns.

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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Hab. tradicional modif.
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. Façana a nord, carrer d’Es Poal 3

1. Façana marítima

. 4.Detall tribuna

3. Porta d’ accès amb
arc de mig punt

5. Detall mènsules

6. Detall cornisa

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Fusió de dos edificacions situades en solars contigus que apareixen ja construïts en el
plànol històric del 1684 (pl. històric Cap de Quiers..., 1684 - AHCOAC). Presenten
diferent número de plantes en les dues façanes contraposades.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3-4 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Un sòcol comú de pedra unifica dos edificis construïts en dos solars veïns. A la cara sud, les dues
façanes formen un angle lleugerament convex, marcant el gir del carrer, amb composicions
simètriques amb un eix vertical central. En la façana de la dreta, destaca l’estreta porta d’accés
situada centralment, coronada per un arc de mig punt, així com la tribuna de la segona planta,
suportada per barres d’acer corrugat col·locades a 45º. Les dues finestres amb arc de mig punt
del tercer pis estan separades per una pilastra i donen a un balcó continu sostingut per diverses
mènsules. La façana marítima esquerra és cega fins a la tercera planta, on només hi ha una
obertura amb balcó, Les darreres dues plantes, amb terrassa correguda, mostren plans de façana
endarrerits. En la façana a nord (carrer des Poal) les obertures presenten una col·locació més
lliure, disminuint d’alçada en els pisos superiors. L’accés als diferents habitatges es produeix per
una obertura a la dreta que engloba les dues portes. En aquesta façana s’han realitzat a posteriori
i a nivell de planta baixa diversos forats (una obertura per ventilació i una finestra horitzontal).
Destaquen els dos balcons dels nivells 2 i 3, situats sobre l’eix vertical, amb baranes metàl·liques,
i la cornisa de coronació de l’edifici.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color blanc. Sòcol de pissarra en planta baixa

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i verd, i d’ alumini color blanc

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teula àrab i xemeneies amb cavallons

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de fibrociment pintats color blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de
notable valor ambiental dins del conjunt del front marítim, reparant o reconstruint els elements originals amb les
tècniques constructives i els materials propis de l’època, almenys en les parts vistes
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (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 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 que l’arrebossat i pintat (color segons l’original de l’)

●

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

●
●

S’autoritza l’adequació de la qualitat compositiva i constructiva de la façana

●

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
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Modernista
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

DENOMINACIÓ : Can Serinyana des Poal

2. Planta baixa

1. Façana marítima

3. Detall tribunes

1. Façana lateral

4. Façana lateral

5. Accès en façana lateral

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Lamentablement la coronació de l’edifici ha estat modificada. Per aquest motiu
s’autoritza la restitució dels pinacles i de les obertures originals de l’ultima planta; la
recuperació del cromatisme original i la supressió de les persianes enrotllables.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells /
4
Plana pavimentada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ edificació presenta una característica façana amb estucat en fred i un sòcol amb aplacat de
pissarra. Es composa de dos volums adossats: un de pl. baixa + 3 nivells i un altre només de
planta baixa, coronat per una barana de forja decorada, protecció del terrat que es situa a sobre.
La planta baixa presenta 4 accessos dos d’ ells culminants amb arcs de mig punt i un situat en el
volum més baix. Domina la façana marítima una tribuna de forma esglaonada i perímetre
irregular, que se situa centralment en les plantes primera i segona i que està coronada per tres
baranes de forja a diferent alçada. La resta de les obertures són allargades i presenten
emmarcaments i decoracions ceràmiques en les cantonades superiors. El darrer nivell mostra un
acabat arrebossat i obertures més grans i quadrades; en la façana lateral s’aprecia un
esglaonament de la barana del terrat situat a sobre. La façana posterior al carrer d’ es Poal
segueix la mateixa línia compositiva que la principal, amb obertures i acabats coincidents.
Acabats.
Estucat en fred de color ocre, i sòcol amb aplacat de pissarra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: escopidors amb peces ceràmiques esmaltades en verd;
emmarcament de les finestres amb arc i peces ceràmiques decorades

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en verd i persianes blanques

Bo

COBERTA: plana pavimentada

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Restabliment tipològic de les parts alterades en el temps, accentuant les característiques estructurals, espacials i
formals pròpies; les tècniques constructives i els materials emprats seran iguals als originals.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (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
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 altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color i materials originals)

●

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 color original

COBERTES

●
●
●
●

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 restitució dels pinacles i les obertures originals 4r nivell
S’autoritza la recuperació del cromatisme orig. i l’extracció de persianes enrotllables

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

SITUACIÓ

C. de ses Oliveres, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. trad. modif.

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller i habitatges – nivells sup.: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: local i habitatges – 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 a nord

3. Detall accès 1

2. Cantonada i façana a oest

4. Detall accès 2

5. Detall balcó

6. Detall accès 3

7. Detall obertura

FID

765

FID

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

765

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge amb dues façanes en cantonada de diferent composició. Una a oest,
estreta, corresponent a una construcció tradicional, i l’altra a nord, fruit d’una ampliació
posterior, amb tres volums esglaonats i tres accessos als diferents habitatges.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a oest, més estreta, presenta una composició regularitzada en base a dos eixos
verticals, trencats per l’ obertura en planta baixa (local comercial) que, centrada, ocupa
pràcticament tota l’ amplada. Les finestres de les plantes pis, alineades, mostren dimensions
diferents i escopidors de peces ceràmiques. La següent façana, a nord, està formada per tres
parts esglaonades en alçada degut al pendent del carrer. La part més a la dreta presenta una
finestra en el primer pis i una línia de coronament inclinada mostrant el pendent de la coberta de
la façana a oest. Les altres dues parts queden rematades per la tortugada que recull l’aigua de les
seves cobertes de dos vessants. En planta baixa aquesta façana presenta unes obertures que
emmarquen els accesos als habitatges, endarrerits i situats sobre plans inclinats en planta. La
resta de les obertures, sobre tot en les primeres dues parts, es repeteixen tot i que amb diferent
alçada: en el primer nivell una finestra petita quadrada i una balconera, i en el segon una obertura
protegida amb porticons. La resta de les obertures es situen en funció de la distribució en planta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta, pintades en verd i blanc. D’ alumini blanc, en el local de planta baixa

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques sense pintar i baixants de 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 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

●
●
●

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 redefinició de la mida i proporció d’algunes 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de Sant Pere, 11
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

5. Detall tanca
1. Façana a / S. Pere

6. Detall tanca
2. Detall entrada

4. Façana a c/ Ses Oliveres

3. Detall finestra

7. Detall porta accès
a pati

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació es concentra en una part del solar, deixant un pati a nord que es tanca
amb un mur de pedra. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887
(Plano del Puerto de Cadaqués).

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana on es produeix l’accès als habitatges presenta una composició d’obertures organitzada
en funció de dos eixos horitzontals trencats, on les finestres, que presenten les mateixes
proporcions verticals i estan protegides per porticons de fusta, estan alineades de dues en dues,
amb un total de 4 en planta baixa i 4 en planta primera. La planta baixa presenta a més la porta
d’accès, situada entre una parella de finestres i diverses lluernes arran de carrer. Una porta de
fusta separa el volum edificat del mur de tanca del solar que gira formant la façana en el c/ de Ses
Oliveres i mostrant una línia de coronament trencada a causa del desnivell existent entre els dos
carrers. En el mur del carrer Ses Oliveres existeix una porta de fusta doble emmarcada per una
llinda de pedres col·locades a sardinell, que proporciona l’accès directe al pati. La façana
d’aquest costat, endarrerida per tant, presenta dos eixos horitzontals que organitzen les obertures
de la planta baixa i la primera, destacant una escala amb barana massissa arrebossada i pintada
en blanc, que des de la planta primera, condueix a la porta de fusta al costat de la tanca.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc. Mur de tanca amb paredat de pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades de peces ceràmiques sense pintar i baixant de peces
ceràmiques pintades en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix l’espai de jardí, la tanca formada per un mur de pedra de Cadaqués i les jardineres i bancs de pedra
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 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 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 l’ 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. (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 Pere, 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. Detall finestra

1. Façana al carrer

4. Detall porta accés

3. Detall lluerna

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació entre mitgeres només amb una façana al carrer de composició molt senzilla
i on predominen els plens sobre els buits. El solar ja apareix consolidat en el plànol
històric de 1887 (Plano del Puerto de Cadaqués. AHCOAC).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada 1 vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La senzilla composició de façana, molt racional, respon a l’organització al voltant d’ un eix de
simetria sobre el que es situa la porta d’accès a l’habitatge. En cada nivell es situen dues
finestres, una a la dreta i l’altra a l’esquerra, totes iguals excepte una (a baix a l’esquerra) que
presenta dimensions més reduïdes. Aquestes obertures tenen escopidors de pedra i es tanquen
mitjançant porticons de lamel·les de dues fulles. Juntament amb la finestra més petita, la simetria
és trencada també per una lluerna situada en el costat dret, protegida amb una reixa metàl·lica
senzilla.
No existeixen elements que sobresurtin del pla de façana (balcons o ràfecs) a excepció de la
tortugada.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Reixa metàl·lica en la lluerna

Bo

COBERTA: inclinada d’un vessant, rematada amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el llum de paret disposat sobre la porta d’accés
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 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 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’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 de Sant Pere, 7
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

2. Detall balcó

3. Detall finestra

1. Façana a carrer

4. Detall porta
accès

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació presenta només una façana al carrer en la que predominen els elements
metàl·lics (baranes i reixes) que sobresurten del pla de façana. El solar ja apareix
consolidat en el plànol històric de 1887 (Plano del Puerto de Cadaqués. AHCOAC).
Per la diversitat de les obertures de la segona planta, aquesta pot haver estar
edificada en un segon moment.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana al carrer presenta unes obertures organitzades en base a tres eixos horitzontals,
un per planta. Les obertures de la planta baixa i la planta primera es repeteixen idèntiques i es
situen alineades, mentre que les obertures de la segona planta, probablement edificada a
posteriori, no presenten cap relació amb les anteriors. En planta baixa i primera es repeteix el
mateix esquema: obertura vertical (porta de dues fulles en un cas i finestra balconera en l’altre) a
la dreta i finestra de proporcions quadrades (protegida amb un enreixat metàl·lic), a l’esquerra.
L’obertura vertical de la primera planta s’obre a un balcó amb barana metàl·lica senzilla i llosa de
pedra, arrebossada i pintada. Les tres obertures de la segona planta en canvi són més petites i es
situen equidistants les unes amb les altres, centrades en l’alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en negre. Reixes i baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: Inclinada a una aigua amb teules àrabs i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment totes les baranes i reixes de forja, així com la buganvília i la jardinera integrada
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)
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, 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
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 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, especialment en el tercer nivell

●

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 Miranda, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX- Inici 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. Tester a sud amb un accès

3. Detall accès

4. Detall mènsules

2. Façana principal al carrer de la Miranda

5. Detall finestra
façana principal

6. Detall accès
façana principal

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ habitatge, situat en un solar que ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887
(Plano del Puerto de Cadaqués. AHCOAC), s’alinea a l’esquerra amb l’edificació veïna
i mostra part de la façana corresponent a la mitgera degut al retranquejat de les
edificacions a la dreta. En aquesta façana lateral és produeix un dels accessos.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Un dels accessos als habitatges és produeix per la façana lateral a sud que queda visible pel
retranqueig de les edificacions veïnes. Aquesta façana s’organitza al voltant d’ un eix vertical on
es situen centrades, dues obertures: una corresponent a la porta d’ accès i l’ altra a una finestra
que dona a un balcó amb barana metàl·lica i dues mènsules amb motllures. La façana principal, a
oest, presenta una segona porta d’accès, situada en un extrem, i tres finestres, dues en planta
primera i una en planta baixa, aquest’ última de proporcions horitzontals. Totes les finestres es
tanquen mitjançant porticons de fusta de dues fulles.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc presentant escrostonaments puntuals

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc. Barana metàl·lica pintada en negre

Regular

COBERTA: Plana determinant un terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el mural de rajola ceràmica dedicat a Sant Pancràs. També es protegeix el rocjardinera situat a la mateixa façana d’accés.
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 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)

●
●
●

S’autoritza la modificació d’obertures en façanes, excepte la d’accés
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 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

●

S’autoritza la redefinició del tamany d’algunes obertures i la formació de la coberta
inclinada amb ràfec a les façanes curtes

●

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 Miranda, 4
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitage de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: Garatge – Nivells sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: Garatge-Nivell 1: Rest.-Nivells sup.: Hab.
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. Detall planta
segona

2. Detall balcons

3. Accès al local en planta
baixa

4. Façana principal a oest

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació de construcció recent en un solar entre mitgeres. L’única façana al carrer
mostra un predomini dels buits sobre els plens, amb la formació de terrasses
contínues que ocupen més de la meitat de la façana: grans obertures que deixen a l’
ombra el pla endarrerit.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La planta baixa de l’edificació està destinada pràcticament en la seva totalitat a aparcament de
cotxes. Els accessos al garatge es produeixen per dues portes cotxeres de grans dimensions,
una d’elles endarrerida respecte al pla de façana formant un buit en planta baixa. Aquest pla
endarrerit engloba també la porta d’accès que comparteixen tant l’ habitatge situat en la segona
planta com un restaurant que ocupa el primer nivell, tal i com mostren els rètols de la façana. La
planta primera i la segona presenten la mateixa composició: la part esquerra massissa, amb unes
obertures estretes i verticals, i la part dreta oberta amb una terrassa correguda formant uns buits i
endarrerint el pla de façana on es situen les diferents obertures. Aquestes terrasses presenten
baranes metàl·liques continues i canelles ceràmiques esmaltades en verd. La segona planta
queda emmarcada per un ràfec amb teules, sobre el qual una barana metàl·lica continua denota
l’existència d’ un terrat en coberta (coberta plana pavimentada).
Acabats. Arrebossat i pintat blanc. Revestiment dels pilars de planta baixa amb paredat de pedra

Bo/
Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en blanc. Baranes metàl·liques pintades en
negre

Bo/Regular

COBERTA: plana pavimentada amb ràfec de teules i inclinada

Bo/Regular

DESGUÀS COBERTA: no visible
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 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 altre 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 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

●

S’autoritza la reestructuració de les façanes (composició, forma i tamany de les
obertures, balcons, etc...) així com la substitució del terrat i la formació d’una nova
coberta 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 Sant Pere, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional 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

2. Detall balcó planta
primera

3. Detall finestra

1. Façana a carrer

3. Detall porta

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació, situada en un solar que ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887
(Plano del Puerto de Cadaqués. AHCOAC), presenta només una façana al carrer. El
balcó continu de la segona planta posa de manifest que l’edificació ha patit l'ampliació
de dues a tres alçades.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada 1 vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana no presenta cap ordre compositiu concret: les finestres es situen en funció de la
distribució en planta. En planta baixa apareix la porta d’accès a la dreta i una finestra a l’esquerra,
ambdues tancades amb porticons de fusta enrasats amb la façana. La primera planta presenta
només una obertura vertical i un balcó amb una estreta llosana de pedra arrebossada i pintada,
senzilla barana metàl·lica i porticons. En la segona planta el tancament de façana queda
endarrerit creant un petit terrat del que s’avança un balcó continu amb un cantell de llosa protegit
per peces ceràmiques sense pintar. Aquesta darrera planta és, sens dubte, fruit d’ una
construcció posterior que no ha seguit els criteris compositius de l’ edificació originària.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd i en blanc. Baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: inclinada d’ una vessant amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar a la segona planta: reduir la llargada del balcó continu i avançar el pla de façana endarrerit al
mateix nivell que la resta de la façana, amb inclusió d’una obertura 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

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
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 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 formació de la coberta tradicional amb ràfecs
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 Sant Pere, 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

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

PB: local – 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
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació, situada en un solar que ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887
(Plano del Puerto de Cadaqués. AHCOAC), presenta només una façana al carrer.
Manté les característiques de les construccions tradicionals amb destinació d’ús
diferent entre la planta baixa i els nivells superiors, amb l’entrada als habitatges
estreta i col·locada en un extrem de la façana.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal a est, l’única visible des del carrer. A l’extrem dret de la façana se situa la porta
d’accés als habitatges, i de forma centrada, el portal d’entrada al local, amb un arc rebaixat. En
correspondència d’aquest, però una mica descentrada, hi ha una finestra balconera en el nivell de
planta primera, on el balcó representa l’únic element que sobresurt del pla de façana: té llosana
de poc cantell i barana metàl·lica senzilla pintada en blau, igual que les fusteries.
En l’extremitat esquerra d’aquesta planta se situa una petita obertura de proporcions quadrades.
La planta segona presenta la mateixa distribució d’obertures, però encara més descentrades cap
a la dreta: finestra balconera, però sense balcó, amb ampit metàl·lic pintat en blau, a la dreta i
obertura més petita a l’esquerra.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blau i baranes metàl·liques també pintades en blau

Bo

COBERTA: inclinada d’un vessant amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics esmaltats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen especialment les fusteries originals de fusta i les barres per suspendre les persianes de corda
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)
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 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 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. (AT3. Art. 79)

