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

SITUACIÓ

Carrer de Sant Pere, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

PB: local – Nivells superiors: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: local – 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

5. Detall finestra

1. Detall finestra
segon pis

2. Detall finestra
primer pis

6. Detall porta

4. Cantonada edificació carrer de Sant Pere amb
carrer des Pianc

3. Detall porta amb
emmarcament
de pedra

7. Façana a carrer
principal
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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 històric de 1887. L’ edificació es situa en cantonada, entre dos carrers de diferent cota, amb la recuperació d’ un
nivell en la planta baixa del carrer d’es Pianc; nivell que guanya el volum que dona al
carrer de Sant Pere, amb la formació d’una nova planta en la cota del terrat.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + cos superior / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edificació en cantonada formada per dos volums, tots dos de planta baixa i 2 nivells, esglaonats
d’un nivell a causa de la diferència de cota existent entre els dos carrers. El primer volum, a la
dreta, correspon al de l’accès als habitatges, amb la porta situada cèntricament sobre l’eix vertical
i una finestra a cada costat en planta baixa. El primer nivell es caracteritza per tenir una finestra
balconera en línia amb la porta d’accès i una obertura a la dreta. En el tercer nivell apareixen
unes obertures quadrades corresponents al volum del terrat, construït posteriorment. La resta de
la façana (esquerra) és cega fins a tombar cap al carrer d’es Pianc. Aquí les obertures
s’organitzen seguint dos eixos verticals, amb la porta del local sobre l’eix de l’esquerra. Les
finestres que s’obren a balcons, tant en una façana com en l’altra, presenten baranes metàl·liques
senzilles, amb lloses de diferents voladius.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda d’ arc rebaixat i davantal de pedra en la porta posterior
FUSTERIES: de fusta pintades en verd

Regular

COBERTA: plana pavimentada en el terrat e inclinada d’ un vessant i teules àrabs en el volum
aixecat en el terrat.

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques sense pintar i baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Preservació de la porta d’accés (brancals i llindes de pedra)
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 a l’adequació a la
que determina el PGOU i el PE (PB+2 i ARM 9.00 m)

●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

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

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc , 1
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional unif.

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Balcó 1r pis

1. Façana a carrer

3. Porta accès
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional en un solar que ja apareix construït en el plànol històric de 1887
(Plano del Puerto de Cadaqués). Presenta una façana de composició regular pels
primers dos nivells, i un tercer nivell (planta segona) endarrerit respecte al pla de
façana, tenint accès a un terrat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb 1 vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ edifici té només una façana al carrer, sent la resta, parets mitgeres. Presenta una composició
ordenada en funció dels eixos rítmics, un horitzontal i l’altre vertical. En planta baixa hi ha a
l'esquerra la porta cotxera, i a la dreta la porta d’accès més estreta i situada sobre dos esglaons.
En aquest costat i per salvar el fort desnivell del carrer, existeix un volum pavimentat en el que es
dibuixa una escala amb dos esglaons que enrasa la cota d’accés a l'habitatge en els dos costats.
En el primer pis hi ha dues obertures alineades, la de l'esquerra més gran i donant a un balcó
amb barana de forja i llosa de doble gruix, i la de la dreta amb escopidor ceràmic. El segon nivell,
amb coberta inclinada, queda en un pla endarrerit respecte al tancament de façana, donant lloc a
una terrassa de la que es veu la barana metàl·lica i l’ampit. Aquesta serà un element a adequar ja
que caldrà cobrir-la portar l’arranc de la coberta fins a la línia de façana.

Bo/regular

Bo/regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en color verd clar

Bo

COBERTA: plana pavimentada en el terrat e inclinada amb una vessant en el cos de planta
segona

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici inclòs en el Pla Especial del Front Marítim (GenCat-D.G. d’urbanisme).
Elements a adequar: a la planta segona cal cobrir el terrat portant l’arranc de la coberta fins a línia de façana.
El pla constituït per l’obertura no podrà estar endarrerit més de 3m.
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

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
S’autoritza la modificació de vessants 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 (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 de la Miranda, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzem – Nivells Sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge – Nivells Sup.: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Detall portal

1. Façana principal a sud

5. Detall porta en
façana principal

2. Detall
espitllera

6. Detall mènsules
balcó

4. Façana lateral

7. Enmarcament d’
una obertura

8. Portal en façana
lateral
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TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge en un solar que ja apareix construït en el plànol històric de 1887 (Plano del
Puerto de Cadaqués). L’edifici manté les característiques de les construccions
menestrals tot i les modificacions patides al llarg del temps.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb 1 vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Estreta façana marítima formada per dues obertures alineades en un eix vertical: porta cotxera
amb llinda de fusta vista i finestra sobre balcó amb barana metàl·lica. La llosa d’aquest balcó està
formada per una pedra plana de poc gruix, suportada per unes mènsules de perfils metàl·lics.
Endarrerit respecte al pla de façana es troba la segona planta, amb coberta inclinada i sortida al
terrat. La façana lateral mostra una línia de cornisa inclinada cap al vessant marítim en la part
central i recta en les parts laterals en correspondència amb els ampits dels terrats. L’ accès als
habitatges es produeix per aquesta façana a través d’un portal de fusta amb espiera, emmarcat
per un arc de mig punt de pedra pintat en blanc. La resta de les obertures es situen seguint una
alineació més o menys horitzontal.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: amb llindes i brancals de pedra arrebossada i pintada

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en color verd

Bo

COBERTA: inclinada amb una vessant cap a sud, i planta pavimentada en correspondència de
les terrasses de les darreres plantes.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de peces ceràmiques (el baixant pintat en 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)
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 perllongació de la coberta fins la façana a través d’un ràfec, tot cobrint el
terrat; el pla constituït per l’obertura estarà endarrerit un màxim de 3 m

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 Sant Pere, 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

5. Detall coberta

1. Façana principal a sud-oest

2. Detall balcó

4. Façana lateral

3. Detall porta

6. Façana posterior a nord-est

7. Accès en façana
posterior

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en cantonada situada entre carrers amb diferents cotes que permeten
guanyar un nivell en la façana principal. Sobre la façana lateral es va recolzant el
paviment esglaonat del carrer que uneix la cota inferior amb la superior dels altres dos
carrers. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891 (Ports and
Anchorages on the East Coast of Spain.ICC)

● 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:
La façana principal a sud-oest d’ organitza al voltant d’ un eix vertical centrat en façana, sobre el
qual es recolzen les tres obertures, una per planta: l’ accès a l’espai de planta baixa amb porta de
doble fulla i petit ràfec de pedra, i les dues finestres balconeres de les plantes superiors. El primer
balcó, amb llosana de considerable gruix, presenta dues mènsules i una barana metàl·lica
senzilla. El corresponent al segon nivell, construït posteriorment, té una llosa amb cantonades a
45º i mostra una obertura bastant més ampla que la de la primera planta. La façana lateral, amb
una línia de coronament que subratlla els dos vessant de la coberta, té només tres obertures de
dimensions reduïdes. Del seu pla sobresurt una xemeneia amb cavalló que despunta de la
coberta juntament amb una altra situada en el costat dret de la façana posterior. En aquesta
tercera façana es produeix un altre accès en correspondència del primer nivell.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
regular

Bo/ regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. D’alumini blanc en la darrera planta

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs i carener paral·lel a la façana principal
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment

Bo/ regular
Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
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
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 la xemeneia exterior.
S’autoritza la regularització de l’obertura de la segona planta.

●

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, 2
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 principal a sud-oest

5. Detall balcó

2. Detalls façana
posterior

3. Façana posterior a nord-est

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLE
Degut a la diferència de cota entre el carrer superior i l’ inferior, l’ edificació guanya un
nivell en la façana principal. Partint d’una tipologia tradicional, l’ habitatge ha patit
diverses modificacions que han alterat la seva alçada i les proporcions de les
obertures en façana. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891
(Ports and Anchorages on the East Coast of Spain.ICC)

● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal a sud-oest presenta la porta d’accès en el costat dret i una finestra de
proporcions verticals a l’esquerra, enrasada superiorment. La finestra balconera de la 1ª planta,
desplaçada cap a la dreta, té proporcions horitzontals i balcó corregut amb barana metàl·lica
senzilla, l’únic element juntament amb el ràfec, que sobresurten del pla de façana. El següent
nivell, subratllat pel petit ràfec amb teules en voladiu, presenta una barana continua formant
l’ampit del terrat, sobre el qual es situa un altre volum, endarrerit respecte al pla de façana.
L’alçat posterior d’una alçada i mitja, amb perfil esglaonat i volum retranquejat, presenta només
una lluerna de proporcions horitzontals donant directa al carrer. En l’extrem esquerre, una reixa
baixa dona accès i condueix, mitjançant una escala, al nivell inferior. La resta de les obertures, de
proporcions allargades, es situen en el darrer nivell de les cares interiors.
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 dues aigües 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
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 la supressió del terrat i la formació dels faldons característics

●

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

FID

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 3-5
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. popular modif.

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XVIII-XIX

Peter Harnden

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
Carrer des Pianc, 3

1. Façana a sud-oest

3. Detall accès

2. Detall planta superior i ràfec

4. Detall finestra

5. Mur de tancament en l’alçat a nord-est

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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Carrer des Pianc, 5

1. Façana

1. Façana

1. Façana

1. Façana

FID
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la en la que es situen dues edificacions segregades de característiques molt
diferents. Degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior, els alçats a
nord-est presenten només una alçada.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells (+ terrassa) / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una i dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edificació corresponent al nº 3: la façana principal al carrer des Pianc presenta una composició
que es pot separar en dues parts: per una banda la planta baixa i el primer nivell, situats en un
tancament realitzat amb paredat de pedra pintat en blanc coronat superiorment per una barana
metàl·lica continua, i per l’altra, el darrer nivell en el que s’aprecia un espai obert protegit per una
gran coberta suportada per una estructura de fusta amb un ràfec important. L’accés es situa
aixecat, entre la pl. baixa i el primer nivell. A la dreta de la façana es produeix l’accés pels
vehicles. Les altres dues obertures, de proporcions verticals, estan protegides per uns porticons
pintats en blanc. En l’alçat posterior s’aprecia només el mur de tancament de la parcel·la, amb
paredat de pedra que delimita el jardí privat.
Edificació corresponent al nº 5: Les obertures de la façana al carrer des Pianc s’organitzen
ordenadament, alineades en vertical i/o en horitzontal, a excepció de la finestra de l’escala,
situada en l’extrem esquerre de la façana, desplaçada mig nivell. L’accés es recolza en el segon
eix vertical, pràcticament centrat en façana. La resta de les obertures tenen proporcions verticals i
algunes presenten ampits amb baranes metàl·liques senzilles pintades en blanc. La façana
posterior, al carrer de sa Tórtora, té només una alçada i mostra un gran buit en l’extrem dret que
deixa al descobert part de les biguetes de la coberta.
Acabats.
Paredat de pedra pintat en blanc (nº 3) amb mur de tanca del solar també en pedra, sense pintar.
Arrebossat i pintat en blanc en l’edificació corresponent al nº 5.

Bo/
Regular

Bo/ Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: en general de fusta pintades en blanc, excepte la porta d’accés del nº 5, pintada en
marró. Baranes metàl·liques senzilles pintades en blanc en les dues edificacions

Bo/ Regular

COBERTA: Inclinada a una i dues aigües.

Bo/ Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment (nº 5)

Bo/ Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La presència de l’estructura de fusta que tanca la terrassa superior del segon nivell, obra de Peter Harnden
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements 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 o l’encalcinat sobre la 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
ALIRES

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

Es protegeix el jardí privat i la seva tanca de pedra de Cadaqués, d’acord amb el PG i PE

●

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 des Pianc, 7
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

4. Accès

2. Detalls façana
principal

3. Façana posterior

5. Detall gelosia

6. Accès façana post.

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 de nova construcció tot i que en un solar que ja apareix consolidat en el
plànol històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages...ICC)

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Romboïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada amb una vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L ‘edificació presenta sense dubte una façana principal i una façana posterior, diferenciades fins i
tot per alçada, degut al desnivell entre el carrer de dalt i el de baix. La façana posterior, d’ una
sola alçada i coronada per un petit ràfec amb teules, presenta tres obertures diferents: una
finestra protegida amb reixes, una gran obertura horitzontal tancada amb una gelosia de peces
ceràmiques i una porta en fusta, enrasada amb la façana. La façana principal, molt més
complexa, mostra un sòcol amb aplacat de pedra en planta baixa, marcant una forta línia de la
qual sobresurt la porta cotxera, de gran amplada i realitzada amb panells de fusta. Enrasada amb
aquesta línia es situa en canvi la porta d’accès als habitatges. La resta de les obertures, de
diferents mides i proporcions, s’ organitzen en base als dos eixos horitzontals dels dos nivells, en
funció de la distribució en planta. Un balcó amb barana senzilla unifica dues d’elles, en la planta
primera.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol aplacat amb paredat de pedra
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd o envernissades. Baranes metàl·liques senzilles pintades
en blanc

Bo

COBERTA: inclinada amb una vessant i plana pavimentada en el terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible

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 o l’encalcinat sobre
pedra
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que 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 terrat i la formació de la coberta inclinada

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 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

1. Façana principal a sud-oest

3. Detall façana

4. Detall balcó

2. Façana posterior a nord-est

5. Detall finestra

6. Porta posterior

6. Detall ràfec

FID

780

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
L’ edificació, situada en un solar que ja apareix construït en el plànol de 1887-1891
(Ports and Anchorages... ) presenta diferent número de plantes en cada façana degut
al desnivell existent entre els dos carrers.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada d’un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes, de composició molt senzilla, mostren una clara prevalença del ple sobre els buits.
En la façana principal, a sud-oest, (PB. + 2 nivells + terrat) només hi ha 4 obertures concentrades
en la part central inferior de la façana. En planta baixa, l’estreta porta d’accés es situa a la dreta i
s’ acompanya d’una petita finestra a l’esquerra. La planta primera consta de dues obertures més:
una finestra vertical i, alineada superiorment, una finestra balconera sobre un balcó amb llosa de
pedra i barana metàl·lica senzilla. La part superior de la façana mostra diverses obertures
quadrades girades a 45º, alineades sobre el mateix eix horitzontal i, sobre aquestes, dues
obertures més, de proporcions horitzontals, a on es situa, en l’interior, una espècie de balustrada.
La façana posterior, d’una planta, mostra una finestra protegida amb una reixa metàl·lica pintada
en negre a la dreta i un segon accès a l’esquerra. Sobre aquesta estreta porta apareix centrada
una peça de pavès que sembla portar un raig més de claror a l’ interior.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blau clar. Barana metàl·lica senzilla

Bo

COBERTA: Inclinada d’un vessant, amb teules àrabs i ràfec de dues capes amb peces
col·locades a 45º

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i la no adequació de la coberta tradicional, és remarcable la intervenció realitzada sobre l’habitatge tradicional.
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 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 des Pianc , 11
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 principal al carrer
d’es Pianc

5. Detall canaló

2 i 3. Detalls de façana

6. Accèsen façana
principal

4. Façana posterior

7. Detall baixant

8. Accès posterior

FID

781

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

FID

781

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació en un solar entre mitgeres, amb diferent número de plantes en una façana i
en l’altra a causa del fort desnivell entre el carrer superior i l’inferior. L’ habitatge, a
més, ha patit l’increment d’un nou nivell, visible en el carrer d’es Pianc.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells / 3
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció original correspon a una tipologia de planta baixa més un nivell, a on les obertures,
presenten mides i proporcions similars. Tot i no estar alineades verticalment, es llegeix una
continuïtat entre les obertures de la planta baixa i les de la planta primera, continuïtat que es
trenca en el darrer nivell, construït a posteriori. Fins i tot el ràfec i la tortugada semblen marcar
aquesta divisió. La nova planta afegida presenta una obertura horitzontal continua que engloba
les diferents finestres, tancades amb porticons plegables de color blanc, en contrast amb la resta
de la fusteria, de color blau. La façana posterior només presenta un nivell, emmarcat
superiorment per unacornisa i una barana continua de vidre corresponent al terrat situat a sobre.
L’ única obertura és la porta d’accès, situada en l’extremitat dreta.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. S’aprecien parts amb escrostonaments.

Bo/
Regular

Bo/ Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blau, i blanc en la planta superior.

Bo/Regular

COBERTA: plana pavimentada en el terrat i inclinada a la ùltima planta

Bo/Regular

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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 supressió del terrat i la formació de 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 des Pianc, 13
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

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

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

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

1. Detall planta àtic

5. Detall ràfec

2. Detall coberta

3. Façana principal

4. Façana posterior

6. Accès
posterior

FID

782

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

FID

782

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ habitatge presenta diferent número de plantes en les dues façanes degut al fort
desnivell entre el carrer superior i l’inferior. El solar ja apareix consolidat en el plànol
històric de 1887-1891 (Ports and Anchorages on the East Coast of Spain.ICC).
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’únic element que sobresurt de la façana és un balcó de considerable voladiu en planta primera,
amb llosa formada per revoltons arrebossats i pintats en blanc i barana metàl·lica senzilla pintada
en blanc, parcialment oxidada. Aquest balcó ocupa quasi la totalitat de la façana i es situa davant
d’ una gran obertura en la que el tancament de façana es troba endarrerit. En aquest pla s’obre
una gran finestra balconera de dues fulles i proporcions horitzontals. En la part massissa de la
façana (retranqueig a l’esquerra) apareixen dues finestres més, una perpendicular a l’altra.
La planta baixa està ocupada per l’accès a l’habitatge i per una porta i una finestra que pertanyen
al local situat en aquest nivell. Una barana continua corona la façana i forma l’ampit del terrat
situat sobre el primer nivell. El volum construït amb accès al terrat es troba més endarrerit i és el
que origina la façana del carrer posterior, només d’una planta. Aquesta senzilla façana, rematada
pel ràfec de la coberta a dues aigües, presenta una composició simètrica, amb la porta d’accès
situada en el centre, i amb dues finestres a cada costat.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc o en blau clar

Bo/Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs i ràfec amb tres capes; carener paral·lel a
les façanes. Coberta plana pavimentada en el terrat

Bo

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

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 supressió del terrat i la perllongació del faldó a façana
S’autoritza la reducció del vol del balcó del primer 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 des Pianc, 13b-15
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
Carrer des Pianc, 13 bis

1. Façana principal a sud

2. Detall porta

3. Detall porta

4. Façana posterior a nord

Carrer des Pianc, 15

5. Façana a sud

6. Tanca en la façana
posterior

7. Façana marítima

FID

783

FID

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

783

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar està ocupat per dues edificacions fragmentades en diversos volums esglaonats que segueixen el pendent del solar. No presenten cap tipus d’ordre compositiu ni
respecten les alineacions amb les edificacions veïnes, creant un buit a omplir en l’alçat
general del carrer d’es Pianc.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells (nº 15)
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat en
totes dues edificacions

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Parcel·la segregada en dos edificacions que es presenten com un conjunt esglaonat de volums
d’una planta, de tal manera que l’alçat general del carrer des Pianc es trenca en aquest punt on
no se segueix l’alineació amb les alçades de les edificacions veïnes. Els volums dels nivells
superiors s’allunyen de la línia de façana i van a buscar el final del solar i la façana posterior, a on
es recolzen en un mur arrebossat i pintat en blanc d’un nivell. Aquest mur conté dues portes que
donen accès al solar des del carrer de dalt. Les façanes dels diferents volums no presenten cap
ordre compositiu.

Dolent

Dolent

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd i blanc

Regular

COBERTA: pavimentada en terrat e inclinada a dues aigües amb teules àrabs en els volums
superiors

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica en la façana posterior

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar: avançar el pla de façana dels nivells superiors fins a assolir la mateixa alçada que les
edificacions veïnes, amb la diferència necessària per trencar la continuïtat de les cobertes
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 publicitaris

●
●
●

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 el tractament de les parets mitgeres i la seva adequació
S’autoritza la supressió de la terrassa i la formació d’una nova coberta a dues vessants

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 Pianc, 17
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 obertura

3. Detall tortugada

4. Detall porta accès

5. Façana posterior

1. Façana

FID

784

FID

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

784

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació de construcció molt senzilla, actualment en fase de restauració.
El solar ja apareix consolidat en el plànol de 1887-1891 (Ports and Anchorages... ).
L’ habitatge conserva els trets característics de les construccions tradicionals tot i
haver patit algunes transformacions.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer principal, de planta baixa i pis, presenta una composició molt senzilla
organitzada al voltant d’un eix de simetria vertical. En el centre es situa la porta d’ accès i a cada
costat una petita obertura de proporcions verticals que presenta al mig un element de forja com a
protecció. La primera planta està ocupada només per una finestra balconera situada
cèntricament, que dona accès a un balcó continu amb llos de formigó, construït en els anys 1960.
Aquest balcó amb barana metàl·lica senzilla és l’ únic element que sobresurt del pla de façana.
La façana posterior mostra només un mur cec, arrebossat i pintat.

Correcte

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc, algunes parts estan sense pintar

Correcte

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd

Regular

COBERTA: Inclinada d’ una vessant amb teules àrabs i petit ràfec

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en color verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements 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 la reducció de la mida i vol del 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 des Pianc, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana

1. Façana

1. Façana

1. Façana

1. Façana

1. Façana

1. Façana

FID

785

FID

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

785

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació, de construcció molt recent, presenta amplades de façanes i alçades
diferents degut a la forma i al pendent del solar. La façana principal té P.B. + 2 nivells,
que es converteixen en un nivell en el carrer posterior.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal, a sud, presenta una composició d’ obertures pràcticament simètrica. En
planta baixa hi ha l’entrada a l’habitatge. Aquests accessos, separats per un pilar HEB, queden
unificats dins la mateixa obertura que s’ emmarcada amb un perfil IPN. Sobre aquest es recolzen,
en planta primera, dues obertures, una a cada extrem, de proporcions verticals. Aquests dos
nivells (pl. baixa i primera), mostren un acabat amb paredat de pedra pintat en blanc que els
diferencia de la darrera planta, arrebossada i pintada. En aquest nivell hi ha una gran obertura
que ocupa pràcticament tota l’ amplada, i un balcó amb barana metàl·lica pintada en blanc, únic
element, juntament amb el ràfec de coberta, que sobresurt de pla de façana. La façana testera
subratlla el pendent a dues aigües de la coberta; està dividida per la línia que separa el paredat
de pedra i la part arrebossada, línia sobre la que es recolzen les finestres del darrer nivell. Pujant
l’escala que condueix al carrer de dalt es situa, en l’extrem dret, una segona porta d’accès. Per
últim, la façana posterior, bastant més estreta que la principal, presenta dues obertures
allargades, una vertical i l’altra horitzontal i està protegida per un important ràfec.
Acabats.
Aplacat amb paredat de pedra pintat en blanc i arrebossat i pintat també en blanc (darrer nivell)

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta i d’alumini pintades en blanc

Bo

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

Bo

DESGUÀS COBERTA: no visible

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Edifici de substitució de l’antiga construcció que es trovaba en estat ruïnos, d’acord amb el Pla Especial F. Marítim
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements 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
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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Puig, 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. Façana oest – detall pl. baixa

4. Façana oest

1. Cantonada façanes nord i oest

3. Façana posterior a est

5. Detall balcó primer pis
façana oest

6. Detall obertura

7. Façana a oest

FID

786

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

FID

786

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació, amb pati, es situa en un solar que ja apareix construït en el plànol de
1887-1891 (Ports and Anchorages... ). Presenta una façana principal, una lateral en la
que es recolza el carrer en pendent i una posterior donant al pati que, degut al
desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior, es troba enfonsat una planta.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les obertures de la façana principal a sud oest es distribueixen en dues plantes: les de planta
baixa, unificades pel color de la fusteria i dels porticons (verd) es situen alineades superiorment,
la porta a l’esquerra i dues finestres a la dreta. En el primer nivell apareixen dues finestres més,
en aquest cas amb fusteries de color blanc: una finestra de proporcions horitzontals a la dreta i
una finestra balconera amb accès a un balcó amb llosa de pedra i barana metàl·lica senzilla
pintada en negre, a la dreta. La façana testera, en la que apareix una obertura estreta, tipus
espitllera, de forma cilíndrica, serveix de recolzament pel carrer, esglaonat per la forta pendent.
En la part posterior s’ aprecia com l’edificació no ocupa tota la llargada del solar i deixa l’extrem a
nord-est lliure amb un pati que, degut al desnivell existent entre el carrer superior i l’inferior, es
troba enfonsat una planta. Les obertures d’ aquesta façana presenten proporcions verticals i
fusteries pintades de color blanc.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i en verd

Regular

COBERTA: Inclinada d’una vessant amb teules àrabs i plana pavimentada en terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: no visible
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
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 la substitució del terrat i la formació dels faldons de coberta amb ràfecs
d’entrega 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Puig, 7
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

3. Detall darrers nivells
2. Detall porta accès

1. Façana principal a sud-oest

6. Continuació de la façana

4. Façana posterior

5. Pati

FID

787

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

FID

787

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Romboïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Illa amb pati posterior; el solar ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891
(Ports and Anchorages... ). L’edificació està formada per tres volums adjacents: un
amb coberta a dues aigües amb sortida a un terrat, i dos amb coberta d’un vessant.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal no presenta cap ordre compositiu: les obertures es situen en funció de la
distribució en planta, alternant-se finestres balconeres amb finestres més petites. Un primer volum
presenta P.B. + 2, i és el que té la porta d’ accès, situada en el centre i emmarcada per un arc de
pedra. El segon volum de P.B. + 1 (a la dreta) presenta com a coronament de la façana una
barana continua metàl·lica, protecció del terrat situat en aquest darrer nivell. Sobre aquest
s’aixeca un altre volum endarrerit respecte al pla de façana, igualant així l’alçada del primer. Per
últim, en la façana posterior, un tercer volum es situa perpendicular als altres i tanca el solar en L,
deixant la resta de l’espai lliure per a pati.

Bo/ Regular

Acabats.
Arrebossat i pintant en blanc

Bo/ Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: porta d’accès amb arc de pedres a sardinell

Bo

FUSTERIES: de fusta envernissades o pintades en blanc, verd i blau.

Bo/ Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teula àrab en el volum a la dreta endarrerit; plana
pavimentada en el terrat e inclinada a una aigua en els volums de l’esquerra

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques pintades en blanc i baixant de fibrociment

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 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
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 a proporcions més reduïdes i de dimensió
vertical. S’autoritza la substitució de persianes enrotllables 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 des Puig, 9
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.

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

3. Detall obertures

1. Façana principal

4. Accès

6. Obertures
hexagonals

2. Detall cantonada

7. Volum irregular
en façana

8. Accès
posterior

4. Continuació façana principal

9. Mur de tanca del solar –
façana posterior

FID

788

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

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edificació, segregada en dues parts marcades amb una lleugera inflexió de la línia
de façana, presenta un pati en el costat nord-est del solar, que ja apareix consolidat
en el plànol de 1887 (Ports and Anchorages.. ).

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
En la part esquerra trobem una composició pràcticament simètrica: en planta baixa l’ accès es
situa en el centre, acompanyat per una finestra a cada costat (una més alta que l’altra). En planta
1ª, apareixen dues finestres més alineades amb les de baix, i centrada, una finestra balconera
sobre balcó de voladiu reduït. La planta segona presenta una composició més complexa, fruit
probablement d’una construcció posterior. Sobresurt l’element continu del balcó, que ocupa quasi
tota l’amplada, amb un ampit massís fins a la meitat i barana metàl·lica senzilla en la part dreta.
En aquest costat apareix un gran buit produït per l’endarreriment del tancament de façana i la
formació d’una terrassa coberta. Tot aquest nivell queda emmarcat per un ràfec format per
revoltons ceràmics sobre els quals es recolza la tortugada.
La part dreta restant de la façana presenta poques i petites obertures (excepte la gran porta
cotxera en pl. baixa) i es caracteritza per dos elements: un volum de forma irregular que sobresurt
del pla de façana, i unes obertures hexagonals distribuïdes al llarg del darrer nivell, també amb
ràfec. L’alçat posterior mostra una segona porta d’ accès i el mur de tancament del pati i del solar.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc. Mur de tanca del solar amb paredat de pedra.

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd, i d’alumini pintades en blau. La porta posterior és blava

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües amb teules àrabs

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades i baixants ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza la substitució de les xemeneies existent per les tradicionals 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

●
●
●

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 la supressió de l’element jardinera-balcó en voladiu
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. (AT3. Art. 79)

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 2-2B
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: local – Nivells superiors: habitatge
ÙS ACTUAL

PB: comercial – Nivells superiors: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana principal

4. Accès posterior

2. Detalls façana

3. Cantonada i façana lateral

5. Façana marítima

FID

789

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
Habitatge en un solar que ja apareix construït en el plànol històric de 1887 (Plano del
Puerto de Cadaqués. AHCOAC). Fotos d’arxiu mostren com l’edifici, a principis de
segle, presentava obertures més estretes, sobre tot en planta baixa, i sense balcons.
Tot i les modificacions patides l’ edifici manté les característiques de les construccions
menestrals, amb un ús en planta baixa diferenciat.

● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal, a sud, s’organitza al voltant de dos eixos verticals i tres horitzontals: en planta
baixa dues obertures amb arcs rebaixats (accessos als locals comercials) una més ampla que
l’altra i eixamplades a posteriori, i en els pisos superiors dues obertures verticals amb accès a
balcons de barana metàl·lica senzilla pintada en blanc. La façana lateral, amb obertures puntuals i
més petites, alineades horitzontalment, presenta una línia de coronament que segueix els
pendents de la coberta. En la part central hi ha un dels accesos als habitatges, i en la cantonada
dreta, (primer nivell), una finestra balconera. L ‘altre accès es situa en la façana a nord, més
estreta degut a la geometria del solar, i en la que s’ obre en el darrer nivell, alineada amb la porta,
una finestra de proporcions quadrades. Totes les obertures es tanquen amb porticons de fusta
pintats en blanc.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/ Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: incl. a dues aigües amb carener paral·lel a la façana principal, teules àrabs i ràfec
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixants de fibrociment o
ceràmics esmaltats en verd.

Bo/ Regular
Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aquest edifici és inclòs en el Pla Especial del Front Marítim de Cadaqués
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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

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
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 les façanes i les seves obertures per adequar-les millor a
les proporcions de l’entorn

●

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

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

Imatge del front marítim de la Riba des Poal i part de la Riba des Pianc, realitzada l’any 1918. Presenta
la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 789, emmarcada en vermell. A la part
inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta part de la Riba des Pianc i
l’encaix de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

789

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 4
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINALPb:

PB: aparcament – Nivells sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: aparcament – 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. Detalls façana
posterior

2. Detalls façana
posterior

5. Detall obertura

6. Detall
obertura

3. Façana posterior a nord

7. Detall
escopidors

8. Façana marítima

FID

790

FID

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

790

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 històric de 1887 (Plano del
Puerto de Cadaqués. AHCOAC), tot i que amb una edificació que no correspon a
l’actual (veure fotos d’arxiu del 1915 i 1918).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes presenten composicions pràcticament simètriques. La marítima queda trencada
per un buit a la dreta, en el primer nivell, que endarrereix el pla de façana creant una terrassa
coberta i tancada. Les obertures es situen alineades vertical i horitzontalment. En les plantes dos i
tres, dues obertures balconeres de proporcions verticals al centre, amb un balcó corregut que les
unifica, i dues obertures de proporcions quadrades als costats. La planta primera presenta
obertures de proporcions més quadrades, sense balcons, juntament amb la gran obertura abans
esmentada. Pràcticament la totalitat de la planta baixa està ocupada per una porta cotxera de
considerable amplada. La façana posterior a nord mostra la porta d’accès als habitatges al centre,
sobre l’eix de simetria; a sobre una finestra i als costats dues obertures de proporcions verticals,
una d’elles protegida per una gelosia realitzada amb pavès col·locat en tires inclinades a 45º.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visible
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes de forja

Bo

COBERTA: de teules àrabs amb carener paral·lel a la façana principal

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades i baixants ceràmics esmaltats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Elements a adequar: supressió del pla endarrerit del primer pis i reconversió de l’obertura en dues amb predomini
de la proporció vertical, en simetria amb les obertures del costat. En la planta segona el balcó corregut s’haurà de
convertir en dos d’exempts, amb una separació mínima entre ells de 30 cm, un vol màxim de 50 cm, una llargària
de 2 m i un cantell de llosa de màxim 12 cm. A la planta tercera s’haurà d’eliminar el cos sortint obert. Volum disc.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
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 (color existent als
materials originals de l’element)
Es 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 o alterades (veure notes compl.)

●

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

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

Imatge del front marítim de la Riba des Poal i part de la Riba des Pianc, realitzada l’any 1918. Presenta
la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 790, emmarcada en vermell. A la part
inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta part de la Riba des Pianc i
l’encaix de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

790

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

S. XIX (1965-75)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 d’Es Pianc

4. Accès en façana a
nord

2. Detall façana

3. Façana posterior a nord

5. Façana marítima

FID

791

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

FID

791

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 històric de 1887 (Plano del
Puerto de Cadaqués. AHCOAC), tot i que amb una edificació que no correspon a
l’actual (veure fotos d’arxiu del 1915 i 1918).

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana marítima presenta una composició simètrica i ordenada d’obertures que repeteix el
mateix mòdul en cada planta. Un sistema de porticons amb lamel·les pintades en blanc cobrint les
finestres i en façana crea un conjunt uniforme que serveix per llegir d’ una manera unitària la
composició de les obertures (tot i tenint les de planta primera una alçada diferent).
De les finestres en planta segona i tercera sobresurten uns balcons amb revoltons ceràmics
sense pintar a on la lleugera barana metàl·lica pintada en blanc sembla desaparèixer. La planta
baixa està ocupada en la seva totalitat per una porta cotxera pintada en negre, que coincideix en
amplada amb les obertures superiors. La façana posterior presenta en canvi un seguit
d’obertures estretes i allargades, situades sobre tres eixos horitzontals. Al centre i sobre dos
esglaons, la porta d’accès als habitatges.

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc i negre (porta cotxera). Baranes metàl·liques en blanc

Bo

COBERTA: inclinada amb carener paral·lel a la façana marítima i terrats a l’última planta

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugades i baixants ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (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
●
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 (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 ( Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●

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

Imatge del front marítim de la Riba des Poal i part de la Riba des Pianc, realitzada l’any 1918. Presenta
la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 791, emmarcada en vermell. A la part
inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta zona de la Riba des Pianc i
l’encaix de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

791

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

SITUACIÓ

Riba des Pianc, 4
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: aparcament – 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

1. Façana a sud - Riba d’Es Poal

4. Detall finestra

5. Detall porta

2. Detall porta i
finestra

6. Detall
ventilació
coberta

3. Façana posterior

7. Façana marítima

FID

792

FID

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

792

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 històric de 1887 (Plano del
Puerto de Cadaqués. AHCOAC), tot i que amb una edificació que no correspon a
l’actual (veure fotos d’arxiu dels anys 1915 i 1918). Els alçats als dos carrer presenten
diferent numero de plantes degut al desnivell existent entre els dos.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud (marítima) s’organitza al voltant de tres eixos horitzontals i dos verticals,
aconseguint una graella ordenada de 6 obertures, a on les de l’esquerra són més estretes que les
de la dreta. La planta baixa presenta una porta d’ accès i una porta cotxera a la dreta. Una barana
metàl·lica corona la façana, formant l’ampit del terrat existent en la tercera planta, accessible a
través d’ un volum endarrerit respecte al pla de façana i amb coberta inclinada a dues aigües. La
façana posterior és totalment simètrica, amb una porta situada al centre i protegida per un ràfec
de peces ceràmiques esmaltades en verd. A cada costat dues obertures completen la
composició, dos en planta baixa (lluernes de proporcions horitzontals) i dos en planta primera,
aquestes últimes de proporcions verticals. Totes estan protegides per unes reixes de forja. A dalt
de tot dues peces perforades faciliten la ventilació del sotacoberta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en verd. Baranes, porta accès posterior i reixes metàl·liques
COBERTA: plana pavimentada en terrat e inclinada a dues aigües en el volum de la planta 3a
DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de fibrociment

Regular
Bo
Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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
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 volum disconforme del
darrer nivell i la supressió de persianes enrotllables

●

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

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

Imatge del front marítim de la Riba des Poal i part de la Riba des Pianc, realitzada entre els anys 191518. Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 792, emmarcada en vermell. A
la part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta zona de la Riba des
Pianc i l’encaix de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

792

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

SITUACIÓ

Carrer des Pianc, 10+12 / Riba des Pianc,2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: magatzems – Nivells sup.: Habitatges
ÙS ACTUAL

PB: magatzem/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

Carrer des Pianc, 10

1. Façana a sud on s’aprecien els tres volums
esglaonats

2. Detall façana

3. Façana posterior

4. Conjunt de les façanes marítimes

FID

793

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

FID

793

Carrer des Pianc, 12

1. Façana marítima

4. Detall
obertures

2. Façana marítima

5. Detall finestra

9. Façana posterior – carrer d’Es
Pianc nº 12

6. Detall façana

10. Detall entrada

3. Tester

7. Cantonada

8. Façana posterior – carrer
d’Es Pianc nº 12

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

2. Detall del bacló i del ràfec

1. Conjunt de les façanes marítimes

3. Façana marítima

4. Façana posterior

FID

793

FID

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

793

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El solar està ocupada per tres edificacions que segueixen el mateix criteri en la composició de les façanes i que es van esglaonant en alçada: des de P.B.+ altell + 3
nivells fins a P.B.+ altell. En fotos d’arxiu de principis de segle es mostra com l’
edificació presentava aspectes molt diferents dels que avui en dia podem veure.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + altell + 2 i 3 nivells / 5

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 i 4 aigües + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Els primers dos volums presenten, en la façana marítima, composicions ordenades que es recolzen en forts eixos de simetria centrals. Les obertures es situen perfectament alineades les unes
amb les altres, tot i que mostrant diferents mides i proporcions. En pl. baixa es repeteix en tots
dos la mateixa obertura amb arc rebaixat que dona accès a l’espai del local. El primer volum
corresponent al nº 10 del c/ d’Es Pianc sobresurt en alçada degut a la construcció d’una nova
planta amb una finestra continua en contrast amb la resta de les obertures. El segon volum
presenta només un accès des de la Riba d’es Poal, ja que l’alçat posterior està format per
finestres situades alineades, tant vertical com horitzontalment però no presenta cap porta d’accès.
Per últim, el tercer volum té P.B.+ altell + 2 nivells en la primera part i P.B. + altell + terrat en la
resta del solar. La planta primera es prolonga en un gran voladiu que dona lloc a una amplia
terrassa que flota sobre el terrat situat sobre la planta baixa delimitat per una barana metàl·lica
senzilla. Perpendicularment, la façana en cantonada conté l’accès dels cotxes en planta baixa i en
el carrer posterior es manifesta amb un mur de tanca on es situa una porta d’accès en l’extrem
dret. Els porticons de lamel·les pintats en blau unifiquen les obertures de totes les façanes.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pedra en la façana marítima

Bo

Bo

FUSTERIES: de fusta pintades en blau i baranes metàl·liques pintades en negre. En la façana
testera les fusteries son d’alumini blanc.

Bo

COBERTA: inclinada a 4 aigües en el volum de P.B + altell + 3 nivells e inclinada a dues aigües
en el volum de P.B.+ altell + 2, tots dos amb ràfec de 3 capes i cornisa ceràmica; plana
pavimentada amb piscina en el tercer volum de P.B.+ altell.

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats 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 (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 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
●
FAÇANES

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color i materials existents)

●

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 el color blau Cadaqués

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 reparació o reconstrucció d’elements originals malmesos

●

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

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

Imatge del front marítim de la Riba des Poal i part de la Riba des Pianc, realitzada entre els anys 191518. Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 793, emmarcada en vermell. A
la part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta zona de la Riba des
Pianc i l’encaix de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

793

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

SITUACIÓ

Carrer de Sa Tórtora, s/n
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

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

1. Façana a sud i tester a oest

2.Tester a oest i façana a nord

3. Detall accès

5. Façana a nord

4. Porta cotxera

FID

794

FID

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

794

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge amb tres façanes al carrer i una mitgera. En la composició dels alçats es
juga amb la figura geomètrica del quadrat tant en les finestres i porticons com en els
elements decoratius. El solar ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891.

● 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:
Els accessos es produeixen pels dos alçats oposats: l’entrada a l’habitatge per la façana a nord i
l’entrada al garatge (ocupant la planta baixa amb la porta cotxera retranquejada respecte al pla de
façana) a sud. La composició de les façanes és ordenada i regular, tot i que el pes de les
obertures és desplaça en tots tres alçats cap a l’esquerra. La façana a nord està formada per la
porta d’accès i alineada sobre el mateix eix vertical, una finestra romboïdal (quadrada girada 45º)
en la primera planta. Aquesta finestra apareix també en les altres dues façanes: en la testera es
situa centrada al mig i correspon a l’espai sota coberta, i en la façana a sud es desplaça a la dreta
i pertany a la primera planta. En aquestes dues façanes es repeteix a més la mateixa composició
d’ obertures en les que es juga amb la repetició d’un quadrat: les de dalt estan formades per dos
quadrats en vertical i les de la planta baixa per dos més, dels quals el de baix és massís i decorat
amb una peça ceràmica en el centre. L’habitatge presenta a més a prop de la línia de coronament
una característica franja decorada amb peces ceràmiques a 45º formant triangles.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb parts aplacades amb ceràmica

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: algunes finestres estan emmarcades amb peces ceràmiques

Bo

FUSTERIES: de fusta i metàl·liques pintades en verd blavós

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües amb teules àrabs i carener paral·lel a la façana principal, tal i
com s’aprecia en la façana testera amb línies de coronament que en segueixen el pendent

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics sense pintar

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 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

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. 69)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 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

3. Detall façana a sud

2. Façana a nord

4. Detall façana a nord

FID

795

FID

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

795

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’habitatge es situa en un solar en forma de ‘L’, que ja apareix construït en el plànol
històric de 1887-1891. Les dues façanes es diferencien sobretot per la presència de
balcons en l’alçat orientat a sud.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes presenten composicions molt similars amb finestres de proporcions verticals i
escopidors ceràmics, protegides per porticons de fusta. La façana a nord presenta una
composició simètrica en la que la porta d’accès es situa en el centre, juntament amb una finestra
‘espitllera’ i a cada costat apareixen dues finestres alineades horitzontal i verticalment. En la
façana a sud, més ampla degut a la forma en ‘L’ del solar, les obertures es situen d’una manera
més lliure, deslligant-se de les alineacions verticals i variant en mida. En planta baixa apareixen
dos accessos i en la segona planta unes finestres balconeres emmarcades superiorment per uns
arcs, que s’obren a balcons de baranes metàl·liques senzilles i reduït voladiu.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc. Baranes metàl·liques pintades en negre

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües 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 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 les obertures i balcons del tercer nivell

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 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. Detall façana a sud

1. Façana a sud

3. Façana a sud

4. Façana a nord

5. Accés

6. Façana a nord

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’ edificació s’adapta a un solar de forma irregular, amb dues façanes molt diferenciades: la que dona a nord pràcticament massissa amb obertures tipus ‘espitlleres’ i la
que dona a sud, retranquejada respecte al pla de façana amb terrasses en la part que
dona directament al carrer i sòcol amb paredat de pedra.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació es situa en una solar de forma irregular en el que els plans de façana es trenquen
formant angles còncaus i convexos. La façana a nord es presenta molt massissa, amb nombroses
finestres ‘espitlleres’ tant en planta baixa com en planta primera i amb la porta d’accès situada en
l’extrem dret. L’alçat a sud mostra en canvi una primera part (aproximadament 2/3 de l’amplada
total) en la que la tanca del solar, realitzada amb paredat de pedra amb obertures ‘espitlleres, és l’
únic element visible des del carrer. Darrera s’amaga part de l’edificació, que es retranqueja,
apareixent en façana només el terç de la dreta. Aquest volum de planta baixa més dos nivells
que es recolza en el mur de tancament del solar, presenta, en les dues plantes superiors, unes
terrasses triangulars amb baranes metàl·liques pintades en blau. La planta baixa està ocupada en
canvi per la porta cotxera. Tot i recular en el punt d’ inflexió de la façana, s’aprecia un característic
ràfec realitzat amb voltes com a coronament d’aquest alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc; mur de tanca amb paredat de pedra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: de fusta i d’ alumini blanc en color blanc. Baranes metàl·liques pintades en blau

Bo

COBERTA: inclinada

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic esmaltats 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. Adecuació 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
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. 69)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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FID
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 7
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. Paret mitjera en la façana a
sud

1. Façana nord (C. sa Tórtora)

5. Façana sud (C. Amargura)

3. Detall ràfec i barana en el darrer
nivell de la façana a sud

4. Porta dàccès en la façana a
sud

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Poligonal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estret habitatge entre mitgeres amb façanes que presenten diferent número de
plantes degut al desnivell existent entre el carrer de dalt i el de baix. Mostra part de la
paret mitgera esquerra a causa del retranqueig de l’edificació veïna i s’ alinea a la
dreta amb la resta de les edificacions.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada + plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a nord (P.B. + 1 nivell), més estreta i senzilla en la seva composició, presenta la porta
d’accès en l’extrem dret i centrades dues finestres petites i estretes en el primer pis. La façana a
sud, en canvi, té P.B. + 2 nivells, més un tercer nivell que es situa endarrerit respecte al pla de
façana formant un petit terrat que es manifesta en façana mitjançant una barana metàl·lica
pintada en blanc. L’alçat presenta una finestra per planta, excepte en planta baixa, on hi ha la
porta d’accès, amb arc rebaixat, i una finestra de proporcions verticals protegida amb una reixa, i
en la segona planta, on apareix una petita obertura quadrada a l’esquerra. La finestra de la planta
primera té accès a un balcó amb barana metàl·lica senzilla i alineada verticalment es situa la
finestra de la planta segona, sense balcó, però amb barana. Com a coronament un petit ràfec
amb teules àrabs i la barana del terrat. El perfil d’ aquesta façana a sud queda de manifest degut
al retranqueig de l’edificació veïna situada a l’esquerra.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc. Reixes i baranes metàl·liques pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada amb teules àrabs i ràfec i plana pavimentada en terrat.

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic sense pintar en la façana a nord, i esmaltats
en verd en la façana a sud

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

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
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 la remonta

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general.Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 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

1. Façana principal (C. de l’Amargura)

2. Detall accès

FID
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NOTÍCIES HISTÒRIQUES
BIBLIOGRAFIA I ALTRES FONS D’INFORMACIÓ

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Estreta edificació amb només una façana al carrer, essent la resta parets mitgeres. El
solar en el que està construït ja apareix consolidat en el plànol històric de 1887-1891
(Ports and anchorages ...).

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:
L’ única façana visible des del carrer presenta una composició senzilla en la que es situa una
finestra per planta excepte en la planta baixa en la que apareix la porta d’ accès a l’habitatge
(situada sobre dos esglaons) i una finestra de proporcions quadrades a la dreta, protegida per
una reixa metàl·lica pintada en blanc. Els dos nivells superiors presenten finestres balconeres
amb accès a balcons de baranes metàl·liques senzilles pintades en blanc, de diferents longituds:
el balcó i l’obertura de la segona planta presenten amples superiors i es situen centrats en
façana, mentre que els de la planta primera, amb obertura més estreta i balcó més curt, es
col·loquen en la meitat dreta de la façana. La finestra de la segona planta es tanca amb persianes
de llibret que enrasen el ‘forat’ de l’obertura amb la façana. Aquesta presenta a més diversos
recrescuts en el pla de façana, en correspondència de les obertures dels nivells superiors.
Acabats. Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat i inclinada

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada 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 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 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. 69)

●

●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 11
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 carrer de l’Amargura

FID
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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
Estreta edificació amb només una façana al carrer i tres parets mitgeres. Les
obertures s’alineen en eixos verticals excepte les de planta baixa. El solar ja apareix
consolidat en el plànol de
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana al carrer està orientada a sud-est i presenta una composició simètrica excepte en
planta baixa, on hi ha la porta d’accès a l’esquerra i una finestra de proporcions horitzontals a la
dreta, protegida per una reixa metàl·lica pintada en blanc. La planta primera i la segona estan
formades per dues finestres verticals centrades en façana i amb persianes de llibret, unificades
per un balcó comú amb barana metàl·lica senzilla pintada en blanc. El balcó de la planta primera
mostra un voladiu superior al de la planta segona. Com a coronament de la façana existeix una
barana metàl·lica continua corresponen al terrat situat en el darrer nivell.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles
FUSTERIES: de fusta pintades en blanc o envernissades

Bo

COBERTA: plana pavimentada

Bo

DESGUÀS COBERTA: 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

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 el fraccionament del balcó corregut de la 2a planta en dos balcons, d’acord
amb els criteris que determina el PEU

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

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

FID

800

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 13 / C. de sa Tórtora, 7
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
Façana al carrer de l’Amargura

2. Detall finestra en
planta baixa

3. Detall balcó planta
primera

4. Planta baixa al carrer
de l’Amargura

5. Detall planta segona

1. Façana a sud- est

6. Detall accès

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

FID

800

Carrer de Sa Tórtora
Façana al carrer de Sa Tórtora

1. Façana a nord-oest. Part
esquerra

4. Detalls de la façana

7. Detall primer accès

2. Façana a nord-oest. Part central

5. Coberta del volum a l’
esquerra

8. Detall segon accès

9. Detall escala

3. Façana a nord-oest. Part dreta

6. Detall accès

10. Detall escala

FID

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

800

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edificació de geometria irregular en planta. La composició ordenada de la façana a
sud-est contrasta amb el desordre compositiu i volumètric de la façana posterior, on es
produeixen diversos accessos i la línia de façana es trenca amb volums que
sobresurten o reculen.

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Irregular en forma de ‘T’

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a sud-est presenta una composició ordenada d’obertures que es situen sobre eixos
verticals, a excepció d’una finestra en planta baixa situada a l’esquerra, sense cap alineació amb
les altres. L’accés es situa centrat en façana i, a la seva dreta, hi ha una segona finestra vertical
protegida per una peça de forja. Les obertures de la planta primera, amb llindes en pedra, es
situen alineades verticalment amb aquesta i amb la porta d’entrada i presenten balcons amb
baranes metàl·liques senzilles pintades en negre. La segona planta, afegida posteriorment,
mostra dues grans obertures situades simètricament en façana, que no tenen cap relació amb les
altres, ni per proporcions ni per materials. La tortugada ceràmica sense pintar corona la façana.
L’alçat posterior a nord-oest té una longitud molt superior a causa de la forma en ‘L’ del solar i
presenta un desenvolupament irregular i discontinu, amb finestres en general petites. Una primera
part, a la dreta, presenta un accés al nivell del soterrani en un volum baix que sobresurt del pla de
façana. Més endavant es situa sobre el pla de façana un segon accés i a la seva dreta un altre
volum, de P.B.+1, sobresortint i donant pas a una franja central en la que destaca un balcó
corregut en la primera planta. A sota, en planta baixa es situa un tercer accés i diversos armaris
de comptadors. Des del balcó baixa una escala que connecta a la dreta amb un altre volum que
presenta en planta baixa un quart accés.
Acabats: Arrebossat i pintat en blanc

Bo/
Regular

Bo/regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindes en pedra en les obertures de la pl. primera (alçat S-E)
FUSTERIES: de fusta i d’alumini en color blau

Bo

COBERTA: plana pavimentada en terrat i inclinada
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (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 la 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. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

1.Façana al carrer sa Tórtora

FID

801

FID

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

801

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres amb una única façana al carrer sa Tórtora. Habitatge que trenca l’alineació
de façana avançant l’edificació uns dos metres cap al vial. Està format per dos habitatges
diferents, un amb accés des de la planta baixa i l’altre des de la planta primera. Les obertures de
les façanes no seguixen cap eix de simetria ni tenen dimensions similars, simplement responen a
les necessitats dels espais interiors de l’habitatge.

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Sòcol amb revestiment de pedra de Cadaqués.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres de color blau cel (no normatiu)
COBERTA: Inclinada

bo
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la jardinera i la buganvília situades a la cantonada 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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de 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 altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures, ritme, mida i proporció

●

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 Amargura, 15-17
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana carrer de l’Amargura, 15

2.Façana al carrer de l’Amargura, 17

3.Detall porta Amargura, 15

4.Detall tortugada Amargura, 15

FID

802

FID

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

802

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell + cobert amb terrat / 4
Planta baixa + 2 nivells + cobert amb terrat

TIPUS COBERTA:
Mixta (inclinada i terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Solar entre mitgeres format per dos habitatges amb dos accessos independents. La façana del
carrer Amargura 15 és de planta baixa més un pis i un àtic amb terrassa. La façana consta de tres
obertures, una porta d’accés en planta baixa amb una gran finestra i un balcó en planta primera.

regular

La façana del carrer Amargura 17 és de planta baixa més dos nivells, àtic i terrassa. En PB la
porta d’accés a l’habitatge i una finestra petita, en el primer nivell un balcó centrat amb la porta.
En planta segona dues finestres simètriques i centrades.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb rajoles de revestiment no pintades als paviments de les lloses dels
balcons. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria d’acord amb els criteris del PGOU i el PE

●
●
●

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

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de l’Amargura, 19
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer de l’Amargura

2.Façana al carrer de Sa Tórtora

FID

803

FID

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

803

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892
(Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana al carrer Amargura
és de composició asimètrica. A la planta baixa dues obertures, al centre l’accés a l’interior de
l’habitatge i al costat dret el garatge. En planta primera obertures de mides diferents, sobre la
porta d’accés a l’habitatge, un balcó i dues finestres. A la planta segona, un porxo de l’amplada
de la façana, amb dues grans obertures simètriques.
La façana al carrer sa Tortora té un accés en planta baixa a l’habitatge. Les obertures son poques
i col.locades segons la distribució de l’espai interior. La dimensió de les finestres es redueix de
baix cap a dalt.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb rajoles de revestiment no pintades a l’escopidor i als paviments de
les lloses dels balcons. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre. Dos dels replans de les
obertures a la PB estan cobertes amb lloses de pissarra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: portes de fusta a la PB, finestres metàl·liques als nivells superiors i PB.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics no pintats.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general.Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

●

●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de sa Tórtora, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer de sa Tórtora

2.Façana al carrer de l’Amargura

3. Detall tortugada i desguàs

FID

804

FID

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

804

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Plana / Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana al carrer sa Tortora
de planta baixa més un pis, té un accés en planta baixa a l’habitatge. Les obertures son poques i
col.locades segons la distribució de l’espai interior.
A la planta baixa de la façana del carrer Amargura una obertura per accedir al garatge. En planta
primera dues obertures de mides i formes diferents. En el segon nivell un balcó de la mateixa
mida que la porta d’accés al garatge. Al tercer nivell accés a la coberta plana.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb rajoles de revestiment no pintades a l’escopidor i als paviments de
les lloses dels balcons. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: portes accés de fusta a la PB, finestres metàl·liques als nivells superiors i PB.
COBERTA: inclinada a la façana del carrer sa Tortora i plana al carrer de l’Amargura.
DESGUÀS COBERTA: tortugada a la façana del carrer sa tortora i baixant ceràmics als dos
carrers no pintats.

bo
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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●

●

●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza 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. 69)

●

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

FID

805

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de sa Tórtora,1 / C. de l’Amargura, 23
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
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 de sa Tórtora

2.Façana cantonada amb els carrers de la
Fitora i de l’Amargura

FID

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

805

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892
(Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. La façana al carrer sa Tortora de planta baixa
i un pis té dos accessos a l’edifici. La façana lateral té molt poques obertures, i no segueixen cap
disposició a eixos simplement responen a les necessitats dels espais interiors.
La façana del carrer Amargura de planta baixa i dos nivells té dos accessos en planta baixa i tot
d’obertures de mides i disposició diferent en les dues plantes superiors.

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos

bo

FUSTERIES: de fusta color verd i blau i alumini blanc.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües/Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat en blanc i tortugada ceràmica de color
verd.
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 cosos afegits
●
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per
l’adequació als criteris que determina el PGOU i el PE

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (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, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer de sa Tórtora

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

806

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

806

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) . L’edificació actual es posterior.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana al carrer sa Tortora
de planta baixa més un nivell té l’accés a l’habitatge. Les obertures son petites i de formes
diferents, col.locades segons la distribució de l’espai interior.
La façana al carrer Amargura és de planta baixa més dos nivells.L’accés al garatge es troba en
PB. En planta primera obertures de mides i formes diferents alineades entre els dos nivells.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb rajoles ceràmiques de revestiment en la part superior de la façana.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta, porta garatge PB metàl.lica.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics no pintats.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer de Pablo Ruiz Picasso,s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

3.Façana lateral

2.Façana al carrer de les Creus

FID
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FID
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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 2 aigües + plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per dos vivendes independents amb un sol accés peatonal pel
carrer Pablo Ruiz Picasso, amb una façana amb molt poques obertures i de mida molt petita. La
façana del carrer de les creus té dos eixos de simtetria molt marcats per la repetició de la porta
del garatge la finestra i el balcó. En aquesta façana el volum puja una planta més que queda
enretirada de la façana principal creant un terrat. La façana lateral té un segon accés a un dels
habitatges i tres finestres distribuides una a cada extrem i l’altre al mig.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada de color blanc, verd i blau.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats de color verd.
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la desaparició de la terrassa mitjançant la perllongació de la
coberta fins a la façana 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Pablo Ruiz Picasso, 7
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX

L. Bombelli

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

3.Detall tortugada-canaló

2.Façana al carrer de les Creus

FID
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FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquest edifici representa una intervenció derivada de la influència del segon
racionalisme i portada a terme per Bombelli en els anys 1970. Mostra l’expressivitat
compositiva a través de la relació entre el buit i el plè, sobretot en la façana al carrer
de Pablo Picasso. En l’altre façana, carrer de les Creus, alterna la linealitat de les
balconades, de vol reduït amb la mida i proporció dels forats, segons el nivell on se
situen.

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. A la façana del carrer Pablo
Ruiz Picasso, amb dues grans obertures, hi ha la porta principal per mig de la qual s’accedeix a la
planta primera.
La façana del carrer de les Creus formada per planta baixa i dos pisos, amb una gran obertura de
tota l’amplada de la finca en planta baixa per on s’accedeix al garatge. Hi ha una linia de simetria
en les obertures de l’esquerra, que no es manté a la dreta on, a la planta segona, apareix una
gran obertura cap a l’interior de l’habitatge.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb rajoles de revestiment no pintades a l’escopidor i als paviments de
les lloses dels balcons. Baranes metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada de color blanc.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats de color verd.

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 històric, 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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
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 en color blanc
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació general 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

Carrer de les Creus, 14
● 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

1.Tanca al carrer de les Creus

3.Detall porta accés solar

2.Tanca al carrer Pablo Ruiz Picasso

FID
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FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
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.
Actualment, cal destacar la qualitat ambiental, l’estat de conservació i el manteniment
de la tanca de pedra de Cadaqués i del jardí interior.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de tancament en línia amb les façanes de les construccions veïnes, d’aproximadament dos
metres d’alçada al carrer de les Creus i d’un metre al carrer Pablo Ruiz Picasso.

Acabats.
Mur realitzat amb paredat de pedra.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: Porta accés a la finca metàl.lica.
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Interessant tanca de pedra de Cadaqués. De cara a la nova intervenció que es projecti, es valorarà la possibilitat
de mantenir el mur, o part del mateix, així com part del jardí interior, de forma compatible amb l’edificabilitat
assignada a la parcel·la
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (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 les Creus, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

1.Façana al carrer de les Creus

3.Detall porta accés habitatge

FID

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

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer de planta baixa i un nivell al
carrer de les Creus amb una porta central d’accés de grans dimensions. Façana de composició
molt senzilla amb dos balcons a la planta primera. La façana posterior de planta baixa té una
porta d’accés a la part central i dues obertures a cada banda.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc i mamposteria. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre. Llosana
balcó de pissarra amb suports metàl.lics. Llinda porta d’accés de pissarra a plec de llibre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Destaca el magnífic arc en sardinell de pedra de Cadaqués,
formant la llinda de la porta d’accés
FUSTERIES: de fusta pintada de color verd, vernissada i marró.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana/Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmics pintats de color verd.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen els bancs i les jardineres de pedra, el mur de pedra de Cadaqués que delimita el jardí i el propi
espai interior de jardí.
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 cosos 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
la façana al carrer de les Creus
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●

●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el terrat i la seva
conversió en faldó de coberta rematat amb teula àrab.
S’autoritza l’adequació general de la façana a Pablo Ruiz Picasso:
obertures, volums i 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

811

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de les Creus, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer de les Creus

2.Façana al carrer de Pablo Ruiz Picasso

FID

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

811

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb dos accessos diferents a planta baixa i primera a les vivendes. La
façana del carrer de les Creus de planta baixa i un nivell té una composició molt senzilla i amb
molt poques obertures. La façana lateral no te quasi obertures i la façana posterior només té una
finestra petita a l’esquerra dela porta d’accés a l’habitatge.

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Aplacat de pedra i mamposteria. Baranes metàl.liques senzilles pintades
en blau.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta pintada de verd i blau.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana/Inclinada
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de color verd i baixant de fibrociment pintat de color
blanc.

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

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

●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació general de les façanes incloent el ritme i la
proporció de les obertures.
S’autoritza la reforma i adequació de les dues cobertes per afavorir la
integració entre les dues construccions.

●

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

820

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Poal,18
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Menestral
AUTOR

S. XVIII-XIX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup:Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Local – Nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer des Poal

2.Façana al carrer Amargura

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

FID

820

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) . Casa Menestral amb accessos independents a la
planta baixa i a les plantes superiors i diferenciació de les funcions de les plantes.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada/Plana
a

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles des del carrer son tres i tenen diferents nivells. La façana del carrer es Poal
de planta baixa i tres pisos, amb les obertures de planta baixa amb arcs rebaixats i amb tres eixos
d’obertures molt marcats, dos d’ells amb balcons. Es manté l’ús comercial en un dels accessos en
planta baixa. En l’altra façana les obertures es troben col.locades en quatre columnes, les
finestres i balcnos son de tipologia i mides diferents. L’accés a l’habitatge es realitza per una porta
petita situada molt a prop de la cantonada.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada color verd i d’alumini blanc.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs i terrat al carrer es Poal.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants i tortugada ceràmics sense pintar.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●
●

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

●

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

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:
Planta quarta

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal,16
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XVIII (1878)
ÙS ORIGINAL

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

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

1.Façana al carrer des Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

3.Detall porta accés habitatge

4.Detall llosana de balcó

FID

821

FID

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

821

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) i conserva les característiques constructives i els
materials del habitatges tradicionals del casc antic de Cadaqués.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a la catalana, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles i molt diferenciades des del carrer. Al carrer
d’es Poal, la façana principal amb dos accessos a la planta baixa, un per l’habitatge i l’altre per
l’antic ús menestral. Les llindes de planta baixa de maó amb forma d’arc escarser i de mig punt.
La composició de la façana es simètrica a les plantes superiors, les dues obertures de cada
planta tenen un balcó, que redueix la seva dimensió a la segona planta.

bo

La façana posterior de planta baixa i un pis i composició senzilla, amb dues obertures per planta
amb la llinda d’arc de mig punt, distribuïdes segons dos eixos verticals. A la planta baixa hi ha un
segon accés a l’habitatge i una finestra, la planta superior té dues obertures petites..

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques amb elements decoratius pintats en negre. Llosana
del balcó de pedra vista.
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de PB façana carrer es Poal de maó.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i blanc.

bo

COBERTA: inclinada a la catalana, a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc en façana carrer des Poal,
tortugada i baixant ceràmics no pintats en façana carrer de l’Amargura.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Composició tipològica dins el període neoclàssic a imitació dels habitatges de renda que es construïen en els
eixamples: simetria, línies de composició clares, estructura de balcons, treball de les baranes, arrodoniment de les
formes i imitació del llenguatge clàssic (mènsules, cornises, fals carreuat, proporció de les obertures, etc...)
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs o cornisa de remat 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. 69)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 14
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S.XX
ÙS ORIGINAL

PB: taller/magatzem – Nivells sup:Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge – Nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer des Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

822

FID

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

822

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes visibles al carrer són dues, de proporcions diferents una de l’altre. La façana al carrer
es Poal deplanta baixa i dos pisos té dos eixos de simetria molt marcats. A la planta baixa, l’accés
a l’habitatge i el garatge, ja no trobem l’ús comercial de les cases menestrals. A la planta primera
, un balcó amb una barana amb unes formes singulars. Les obertures es van reduint de baix cap
a dalt coma la majoria de les construccions del nucli antic.
La façana del carrer Amargura de dos nivells és molt senzilla, conté obertures molt petites i
perfectament a eix les d’una planta amb l’altra.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada color blau

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant s de fibrociment pintat en blanc a les dues façana tortugada
ceràmica pintat en blanc a la façana del carrer es Poal i sense pintar al carrer Amargura.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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 des Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

823

FID

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

823

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers. Al carrer es Poal de planta baixa i dos nivells,
amb obertures de mides diferents i amb una balcó corregut a la planta primera. Les finestres de la
planta segona son balconeres amb barana senzilla.
La façana del carrer amargura de planta baixa i un pis, també té una petita porta d’accés a
l’habitatge. Les finestres i balcons no segueixen cap eix ni dimensió respecte a la planta baixa. La
seva col.locació es deu a exigències de l’espai interior.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixants de fibrociment pintats de color
blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer es Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

824

FID

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

824

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana del carrer des Poal
amb l’únic accés a l’habitatge i tres eixos de simetria en façana, amb un balcó central que es
repeteix a les dues plantes. A l’ampit superior apareix la barana del terrat.
La façana del carrer Amargura, de planta baixa i un pis, amb quatre obertures de la mateixa
dimensió i amb dos eixos de simetria.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i d’alumini blanc.

bo

COBERTA: inclinada a la façana del carrer Amargura i plana al carrer es Poal.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada a la façana del carrer de l’Amargura i baixants de fibrociment
pintats de color blanc als dos carrers.
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza també l’enderroc de construccions afegides com:
Tribuna al balcó planta segona carrer des Poal

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S.XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge/PB: 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

1.Façana al carrer d’es Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

825

FID

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

825

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) pero que a tingut modificacions en el temps.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Antiga casa menestral que ha patit transformacions en les seves façanes visibles des del carrer.
Façana de planta baixa i quatre nivells al carrer es Poal, planta baixa garatge i accés als
habitatges. Les obertures son variables pero distribuides segons uns eixos centrals.
La façana al carrer Amargura de planta baixa i dos nivells, amb tres eixos de simetria entre la
planta baixa i la primera. Els escopidors de les finestres son de peces ceràmiques.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i alumini blanc

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i terrat

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat en blanc a la façan del carrer es Poal,
tortugada i baixant ceràmic pintat en verd a la façana del carrer Amargura.
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:
Planta tercera

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S.XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer des Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

3.Detall ràfec coberta

FID

826

FID

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

826

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. Façana de planta baixa i tres
nivells al carrer es Poal, planta baixa comercial i accés a dos habitatges diferents a través de les
dues portes de diferent color del carrer es Poal i esglaó d’accés amb pissarra. La planta primera i
la segona mantenen el mateix ritme d’obertures de balcons, tot i que a la planta segona apareixen
unes finestres balconeres.

regular

La façana al carrer Amargura de planta baixa, es de composició senzilla i obertures rectangulars,
amb un accés a l’habitatge i tres petites obertures. L’esglaó d’accés a l’habitatge i els escopidors
de les obertures son de pissarra.

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blau i blanc i alumini blanc

regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana. Ràfecs de
maons a plec de llibre a la façana del carrer es Poal.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc a les dues façanes, tortugada
ceràmica pintada en verd a la façana carrer de es Poal i sense pinta al carrer Amargura.

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures a una proporció més reduïda i vertical

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer des Poal, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S.XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer d’es Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

827

FID

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

827

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada de 2 aigües /Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. Façana de planta baixa i tres
nivells al carrer es Poal, amb dos accessos a nivells diferents. A planta baixa, la porta d’accés al
garatge amb arc escarser, eix de simetria de les obertures dels balcons dels pisos superiors.
L’accés peatonal a l’habitatge per planta primera a través de les escales situades a la façana
lateral de l’edifici. La planta tercera es un volum disconforme, que no és coherent amb l’entorn
urbà.
La façana al carrer de l’Amargura de planta baixa i un pis, no segueix l’alineació del carrer sino
que s’enretira uns dos metres deixant una tanca exterior d’un metre i mig d’alçada amb una porta
metàl.lica. La façana té dues obertures, una d’elles és l’accés a l’habitatge que es realitza a través
d’una passarela.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana. I coberta
plana al carrer es Poal.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc a les dues façanes, tortugada
ceràmica pintada en verd a la façana carrer de l’Amargura i pintada en blanc al carrer es Poal.

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
ENDERROCS

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

●
●
●

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

●

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

●

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

●

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la planta tercera (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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça des Poal, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX 1960
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge/PB: 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

1.Façana a la Plaça des Poal – Hort d’en Sanés

3.Data construcció

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

828

FID

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

828

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada de 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. Al carrer Hort d’en Sanés la
façana de planta baixa i tres nivells , amb dues obertures en planta baixa l’entrada a l’habitatge i
el garatge. Als pisos superiors, les obertures tenen balcó La planta segona té un balcó corregut
que s’adequar a la normativa del front marítim. La planta tercera es un volum disconforme, que no
és coherent amb l’entorn urbà.
La façana al carrer de l’Amargura de planta baixa i un pis, amb una accés central a l’habitatge
com a eix de simetria vertical de les obertures, que redueixen la seva dimensió en la planta
superior de l’edifici.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i blau cel.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc a les dues façanes i tortugada
ceràmica pintada en verd a la façana carrer de l’Amargura.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte la planta tercera (volum disconforme)
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als criteris
que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)

●
●
●

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

●

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com: La remonta de la planta tercera i la
posterior formació de faldó de coberta inclinada cap al carrer de l’Hort d’en Sanés
Les lloses balcons de la planta segona seran exemptes, tindran una llargada màxima de 2
m, una separació mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim de 50 cm, un cantell de 12
cm, i mantindran una separació a veïns de 60 cm.

●

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 l’Amargura, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S.XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

P1:Habitatge - PB: 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.Façana al carrer de l’Hort d’en Sanés

2.Façana al carrer Amargura

FID

829

FID

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

829

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .i conserva les característiques constructives i els
materials del habitatges tradicionals del casc antic de Cadaqués.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada de 2 aigües i Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes. Al carrer de l’hort d’en Sanés de planta baixa i un
pis, amb obertures de mida diferent,col.locades segons la distribució de l’espai interior. La planta
baixa utilitza els dos accessos a l’edifici per l’activitat comercial, la planta primera és l’habitatge al
que si accedeix a nivell del carrer Amargura.
La façana posterior d’obertures petites i asimètriques no segueix la volumetria de les edificacions
de l’entorn.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques pintades en negre. Els accessos a l’interior de
l’edifici estan coberts amb pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i verd.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana, i terrat pla al
carrer de l’Hort d’en Sanés.

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 (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 3
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S.XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge/PB: 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

1.Façana al carrer de l’Hort d’en Sanés

2.Façana al carrer Amargura

FID

830

FID

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

830

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada de 2 aigües i Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. Al carrer Hort d’en Sanés la
façana de planta baixa i dos nivells , amb tres eixos de simetria verticals diferents. En planta baixa
l’accés a l’habitatge i el garatge. Les dues plantes superiors amb el mateix ritme d’obertures i amb
un balcó a l’eix central.
La façana del carrer amargura de planta baixa i un pis, amb un segon accés a l’habitatge. Les
obertures, de mides i eixos diferents responen simplement a les necessitats de la distribució
interior.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.Planta baixa carrer Hort d’en Sanés amb pissarra vista. Baranes
metàl.liques pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i d’alumini plata i blanc.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana, i terrat pla al
carrer de l’Hort d’en Sanés.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc i tortugada ceràmica en façana
carrer de l’Amargura, baixant ceràmics pintat en verd en façana carrer Hort d’en Sanés.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●
●

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

●

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general.Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. mod.
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés

2.Façana al carrer Amargura

FID

831

FID

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

831

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Plana / Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana del carrer Hort d’en
Sanés de planta baixa i un nivell, amb dues obertures en planta baixa per l’accés a l’habitatge i el
garatge. Els buits de façana tots tenen dimensions i posicions diferents sense seguir cap eix.
La façana del carrer Amargura només té obertures en planta baixa a on tenim una segona
entrada a l’habitatge i tres obertures de mides diferents. La línia de coberta presenta una
discontinuitat en el punt central creant una terrassa o pati interior.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb sòcol de color gris a la façana del carrer Hort d’en Sanés. Baranes
metàl.liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i d’alumini verd.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i plana. Ràfec de maons a plec de llibre.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada sense pintar a la façana del carrer Amargura i pintada de color
blanc a l’altra façana. Baixants de fibrociment pintats de color blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcionsd’acord amb les condicions del Pla General i el Pla Especial
particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●
●

●
●
●
●
●

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

Carrer de l’Amargura, s/n

SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

EMPLAÇAMENT

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge – Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana carrer Hort d’en Sanés

4.Detall ràfec coberta

2.Façana carrer de sa Fitora

3.Façana al carrer de l’Amargura

FID

832

FID

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

832

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb tres façanes a carrer de composició senzilla. Format per planta
baixa i un pis per la zona a on s’accedeix a l’habitatge, amb poques obertures i petites. Apareix un
segon nivell enretirat de la façana principal. La façana al carrer de la Fitora es també de dues
plantes, a la planta baixa tenim el garatge amb una obertura d’arc rebaixat, i una finestra petita a
la planta primera.
La tercera façana només té una petita obertura en planta baixa i tres obertures al nivell superior.
El rafec de la coberta de maons a plec de llibre.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta pintada en verd.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada de color blanc i baixants de fibrociment pintat
blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cosos 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 de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’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, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carrer des Poal

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

833

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

FID

833

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció denota la influència del segon racionalisme.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana al carrer des Poal
de planta baixa més tres nivell té l’accés a l’habitatge i al garatge. Les obertures son de grans
dimensions i situades en dos eixos, a la planta tercera apareix una finestra estreta i allargada de
tota l’amplada de la façana.
La façana al carrer de l’Amargura és de planta baixa més un nivell, amb un segon accés a
l’habitatge a la part central. Les obertures son petites i situades en tres eixos verticals.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta de color blanc.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana. Ràfec amb dues capes
de maons.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics no pintats.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Aparició d’elements configuradors del segon racionalisme: façana plana; persianes de llibret enrasades en el pla
de façana; tractament d’arrebossat i pintat amb el color blanc característic; composició rítmica de les obertures.
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de l’obertura horitzontal del quart nivell i la supressió del
baixant ceràmic per un de ferro pintat en blanc

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

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

FID

834

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de les Creus, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. 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

1.Façana al carrer de les Creus

2.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

FID

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

834

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antecedents. Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892
(Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb tres façanes a carrer. L’accés a l’habitatge a la part central és per la
façana posterior de planta baixa i un nivell. Les obertures són petites i ordenades en diferents
eixos verticals i horitzonrals. La façana lateral no té pràcticament obertures.
Al carrer de les Creus de planta baixa i dos pisos hi ha l’accés al garatge i una petita finestra. La
planta primera formada per dos balcons a eix amb les obertures inferiors. La planta superior té
una coberta plana amb un balcó de tota l’amplada de la façana.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i plana al carrer de les Creus.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de color verd i baixants de fibrociment pintats de color
blanc.
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 cosos 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 de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació del terrat i la perllongació del faldó de la coberta a la façana
del carrer de les Creus.
S’autoritza l’adequació general de les façanes: obertures, ritme i proporció així com
el tractament 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)

FID

835

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de les Creus, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
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 de les Creus

2.Façana al carrer de Pablo Ruiz Picasso

FID

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

835

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antecedents. Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892
(Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge tradicional situat en un solar estret, que comunica dos carrers, i que ha patit
transformacions al llarg del tremps. Té dues façanes una al carrer de les Creus de planta baixa i
dos nivells amb una porta d’accés a l’habitatge i dues obertures de mides diferents i situades
segons els requeriments de les estances interiors. En planta tercera, una terrrassa al igual que les
finques del costat. La façana posterior de planta baixa i dos nivells, amb finestres de mides
diferents i situades sense cap eix de simetria.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i alumini de color blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i plana al carrer de les Creus. Ràfec de maons de plec de
llibre.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica de color verd i baixants de fibrociment pintats de 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)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per
l’adequació als criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos:
PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat i la perllongació del faldó de coberta
fins la façana 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

836

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de les Creus, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
● En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de les Creus

2.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

FID

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

836

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antecedents. Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892
(Port de Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge tradicional situat en un solar estret, que en la seva part posterior entra dins de la
parcel.la 838. El seu estat de deteriorament ens permet veure la paret exterior de pedra a la
façana del carrer de les Creus, de planta baixa i dos nivells. L’accés a l’habitatge i el garatge es
troben situats en la mateixa obertura que ocupa prácticament la totalitat de la planta baixa, en
planta primera tenim una obertura gran i centrada. En planta tercera apareix un volum enretirat de
la façana principal i de construcció posterior a la resta de l’edifici, en aquest nivell manca l’ampit
de la terrassa.
La façana del carrer posterior de planta baixa i un nivell té una altra porta d’accés a l’habitatge
realitzada posteriorment a l’origen de l’edificació. A eix amb la porta trobem una finestra en planta
primera.

dolent

dolent

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i d’alumini de color blanc

dolent

COBERTA: inclinada a dues aigües i plana al carrer de les Creus. Ràfec de doble filada de
maons.

dolent

DESGUÀS COBERTA: baixants ceràmic sense pintar.

dolent

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

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de totes les intervencions desvirtuadores i l’adequació general
de la façana: obertures, ritme i proporció de forats.
S’autoritza l’enderroc del cos superior i l’adequació de la 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

837

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de les Creus, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

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

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana carrer de les Creus

2. Façana carrer sa Tórtora

3.Façana accés des del carrer de Pablo Ruiz Picasso

4. Detall porta accés habitatge carrer de les Creus

FID

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

837

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Antecedents. Construcció que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC). Habitatge tradicional plurifamiliar, amb accessos
independents a la planta baixa i a les plantes superiors i diferenciació de les funcions
de les plantes.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana en cantonada i que també té un accés per la part posterior a través d’un pati amb una
escala que porta al segon pis. Habitatge amb dues façanes a carrer i una a pati. La façana del
carrer de les Creus 2 de planta baixa i dos nivells té una de les portes d’accés a l’habitage en
planta primera, amb oberturres de mides diferents i situades segons les necessitats dels espais
interiors
La façana lateral disminueix en un nivell creant una terrassa amb una barna correguda. La
composició es més senzilla amb tres eixos verticals amb un balcó central sobre la porta d’accés a
la planta baixa. La planta tercera s’enretira de la façana principal.

bo

Acabats.
En pl. baixa i al primer nivell la paret és coberta per una capa lleugera d’arrebossat de manera
que es manté llegible la textura del mur de mamposteria encara que sigui pintat en blanc. En
canvi l’arrebossat de la planta de dalt és llis amb acabat pintat blanc. Baranes senzilles i pintades
de color blau. Les lloses dels balcons ralitzades amb pissarra.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i arcs de planta baixa amb mamposteria.

bo

FUSTERIES: fusta pintada en blau.

bo

COBERTA: de teules àrabs, de dues aigües i d’una aigua i coberta plana.

bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de peces ceràmiques sense pintar i 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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

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

●

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

●

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

●

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides

●

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

838

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de sa Tórtora, 12 / C. de P.R. Picasso, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
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 sa Tortora

2.Façana al carrer Pablo Ruiz Picasso

FID

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

838

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada /Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes. La façana al carrer sa Tortora de planta baixa i un
pis amb acabat amb barana i terrat pla té l’accés a l’habitatge. Les obertures es troben ordenades
en dos eixos verticals i son de dimensions similars entre ambdues plantes.
La façana posterior queda enretirada de la línia de façana a través d’un pati. La tanca exterior es
de paret de mamposteria. En aquesta façana podem veure que s’ha tapat una antiga finestra,
sembla indicar que l’ús actual d’aquesta façana és com a mitgera ja que al pati al que dona
pertanya a la finca 837.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color blau
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blau.

bo

COBERTA: inclinada al carrer posterior i plana al carrer sa Tórtora

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar al carrer posterior i baixant de
fibrociment pintat de color blanc. Baixant ceràmic de color verd a la façana del carrer sa Tortora.
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 cosos 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 de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del balcó del 3r nivell, eliminant part massissa de barana i
disposant la tradicional de barrots de forja.
S’autoritza la substitució del terrat per la coberta a dues aigües tradicional, amb
ràfecs entregant a façanes.
S’autoritza l’adequació general de les façanes: obertures, ritme i proporció i
tractament general.

●

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

839

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. de sa Tórtora, 10 / C. de P.R. Picasso, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer de sa Tórtora

2.Façana al carrer de Pablo Ruiz Picasso

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

FID

839

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció realitzada sobre les estructures existents d’un antic habitatge tradicional.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dos accessos diferents per dos carrers. La façana del carrer sa
Tortora de planta baixa i tres nivells, amb dos balcons que engloben les dues obertures de la
façana al primer i al segon nivell. La planta baixa té dues portes una d’elles no pertany a l’origen
de l’edificació. En planta tercera apareix un volum que s’enretira de la façana principal creant una
terrassa plana amb barana metàl.lica senzilla.
La façana del carrer posterior s’enretira de la línia de carrer a través d’una pati interior. La tanca
del solar té un acabat arrebossat i pintat en blanc i una porta d’accés metàl.lica que a través d’una
passarela accedim a l’habiitatge. Les tres obertures de la façana son de mides diferents i
responen a les necessitats interiors de l’habitatge.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blanc / d’alumini plata i alumini de color blanc.

bo

COBERTA: inclinada al carrer posterior i plana al carrer sa Tórtora

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar al carrer posterior i baixants de
fibrociment pintats de color blanc.
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
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza un nou tractament dels balcons: vol més reduït i amplada menor; la
supressió de la coberta plana i formalització de la tradicional a dues aigües; el
condicionament general d’obertures 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 sa Tòrtora, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. trad. modif.
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 sa Tortora

2.Façana lateral

3.Façana posterior

FID

840

FID

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

840

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per planta baixa i dos nivells i un terrat superior a la façana del
carrer sa Tortora. L’accés a l’habitatge es pot realitzar per dos carrers diferents. Les obertures a
sud estan distribuides en tres eixos verticals, es dona importancia a l’eix central a on es situen les
obertures més grans i l’accés. Apareix una cornisa que continua cap al a façana lateral, a on
tenim buits de mides i formes diferents que responen tan sols a la distribució de les peces
interiors de l’habitatge.
La façana posterior s’enretira cap a l’interior creant un pati interior. La tanca exterior es opaca i té
una porta metàl.lica d’accés. Les obertures son estretes i allargades amb eixos verticals diferents.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color blau
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blau i aliumini color blanc.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües al carrer posterior i plana al carrer sa Tortora

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: canal de zinc a la façana posterior i baixant metàl.lic pintat en blanc.
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 cosos 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 altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació de la cornisa.
S’autoritza l’eliminació del terrat i la formació dels faldons de coberta inclinada,
entregant a les façanes mitjançant els ràfecs
S’autoritza l’adequació general de les façanes: mides i proporcions d’obertures,
tractament,..

●

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

Carreró de l’Amargura, s/n
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

1.Interior solar

FID

847

FID

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

847

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
No presenta cap element de tancament fix, només una tanca metàl·lica provisional.
L’actuació que es desenvolupi haurà de complir els criteris del Pla especial urbanístic del Conjunt
Històric i les altres determinacions del Pla General vigent.

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció

FID

847

JUSTIFICACIÓ DE PERTINENÇA DINS ELS LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC (Dep. Cultura)

1. Parcel·lari actual

2. Límits del Departament de Cultura

3. Parcel·les FID

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

SITUACIÓ

Carreró de l’Amargura, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carreró de l’Amargura

2.Façana al carrer de sa Tórtora

FID

848

FID

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

848

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer i amb accés a l’habitatge des
de cada una d’elles. La façana al carreró de l’Amargura de planta baixa i un nivell té tres eixos de
simetria verticals que venen estructurats per la planta baixa a on hi apareix la porta del garatge, la
porta d’accés i una finestra. La planta primera repeteix dues dels buits de planta baixa amb un
balcó a la part dreta.
La façana del carrer posterior es d’un nivell, amb una petita porta d’accés a l’habitatge i tres
obertures de mides diferents.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes metàl.liques senzilles pintades en negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta i PVC color verd i alumini blanc..

bo

COBERTA: inclinada a una vessant i terrat.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de color verd a la façana del carrer posterior i baixants de
fibrociment pintats en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’accepta la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris que
determina el 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
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

●

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció

FID

848

JUSTIFICACIÓ DE PERTINENÇA DINS ELS LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC (Dep. Cultura)

1. Parcel·lari actual

2. Límits del Departament de Cultura

3. Parcel·les FID

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

SITUACIÓ

Carreró de l’Amargura, 5
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge / PB: 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

1.Façana al carreró de l’Amargura

2.Façana al carrer de sa Tórtora

FID

849

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

FID

849

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes visibles des del carrer. La façana del carrer amargura
de planta baixa més tres nivells té una accés als habitatges de les plantes superiors a on apareix
en façana les finestres petites de l’escala. Les altres obertures s’estructuren en tres eixos a on
tenim balcons i una finestra de gran format. El garatge ocupa la planta baixa amb accés directe
des del carrer Amargura. La planta tercera s’enretira de la façana principal aconseguint una
terrassa. La façana posterior de planta baixa i dos nivells té diferents mides de finestres, algunes
d’elles es troben agrupades en quatre eixos verticals. La majoria tenen protecció solar amb
porticons de fusta.
La mitgera de l’edifici és de maó vist.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc i mitgeria de maó vist. Baranes metàl.liques senzilles pintades en blanc.
Una de les lloses dels balcons està realitzada amb volta catalana.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta color blanc.

bo

COBERTA: inclinadaa dues aigües i Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de color verd a la façana del carrer posterior i baixants de
fibrociment pintats en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●
●
●

●
●
●

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

SITUACIÓ

Carreró de l’Amargura, 3
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Segle XX (1983)

AUTOR

Juli Laviña, arq

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

1.Façana al carrer de l’Amargura

2.Façana al carrer de sa Tórtora

FID

850

FID

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

850

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana única al carreró de l’Amargura de planta baixa i amb tres obertures de mida diferent per
accedir a l’iinterior, probablement estigui destinada tota la planta a garatge. La mitgera és de maó
vist. No té façana al carrer posterior, sino que només hi ha una tanca opaca d’un metre d’alçada
de protecció.

bo

Acabats.
Fàbrica de maó vist i mamposteria en les columnes. Llinda amb perfil metàl.lic vist.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: tauler marí, acabat de fusta envernissada en color natural.

bo

COBERTA: Plana, acabat arrebossat.

regular

DESGUÀS COBERTA: No vist
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

--

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Per les característiques especials d’aquesta construcció, s’autoritza mantenir les
fusteries que conformen la porta del garatge envernissades color natural. Tan bon
punt com es faci una intervenció, aquestes fusteries a l’igual que les de la resta de
l’edificació proposada 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

Per les especials característiques d’aquesta arquitectura, amb un disseny de Juli
Laviña, es permet mantenir els baixos acabats en pedra en sec, sense encalcinar i
s’estudiarà la resta en funció del projecte d’ampliació

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

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

Carreró de l’Amargura,1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

EMPLAÇAMENT

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge,-Pensió
Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
● En contradicció amb l’entorn edificatori

2.Façana carreró de l’Amargura

1.Façana al carrer de sa Fitora

2.Façana al carrer de sa Tórtora

FID

851

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

FID

851

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua / Plana–terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada però que té quatre façanes, ja que una d’elles dona a un pati interior de
la propia finca, l solar no es troba edificat en la seva totalitat. La façana del carrer de l’Amargura
és de planta baixa i un pis a la cantonada i sense edificació en el límit amb l’edificació veina., a on
apareix una tanca de mamposteria i una porta metàl·lica d’accés a un cobert de fibrociment. Les
façanes tenen obertures molt petites i repartides de manera asimètrica responen a una distribució
interior. La porta d’accés a la pensió es troba a la façana del carrer sa Fitora. La façana posterior
només té dues petites obertures i una tanca d’un metre d’alçada amb acabat arrebossat sense
pintar. A la coberta plana hi ha dos dipòsits d’aigua de fibrociment, l’ampit d’aquesta s’ha realitzat
amb un afegit amb bloc de formigó vist.

dolent

dolent

Acabats.
Arrebossat pintat blanc i tanca de mamposteria. Barana senzilla de color blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blau

regular

COBERTA: inclinada a una aigua i plana.

dolent
dolent

DESGUÀS COBERTA: baixants fibrociment pintats en blanc i tortugada ceràmica de color verd.
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’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. 69)

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

FID

865

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carreró de l’Amargura, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carreró de l’Amargura

2.Façana al carrer de sa Tórtora

FID

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

865

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

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

GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers format per dos habitatges simètrics i amb dos
accessos independents. La façana al carreró de l’Amargura en planta baixa té les dues portes del
garatge amb una porta petita d’accés a l’habitatge. Les obertures grans es col·loquen a l’eix de
simetria del garatge, en planta segona es crea un petit balcó a cada habitatge.
La façana posterior amb obertures de mida molt petita i distribuïdes amb eixos verticals, excepte
a la part central a on trobem les finestres de l’escala d’accés als habitatges just a sobre de les
portes d’accés.

bo

bo
Acabats.
Arrebossat pintat blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta pintada de color blanc

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics no pintats.

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 adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab
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. 69)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció

FID

865

JUSTIFICACIÓ DE PERTINENÇA DINS ELS LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC (Dep. Cultura)

1. Parcel·lari actual

2. Límits del Departament de Cultura

3. Parcel·les FID

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

FID

869

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carreró de l’Amargura, 11
SOLAR
● EN CONSTRUCCIÓ

TIPUS EDIFICATORI

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Habitatge unifamiliar

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

Esc. 1:1000

En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carreró de l’Amargura

2.Façana al carrer de sa Tórtora

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

FID

869

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües / Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers en construcció actualment. La façana al carrer
Amargura de planta baixa i dos nivells té l’accés a l’habitatge i una finestra. En planta primera
trobem un balcó. La planta segona s’enretira formant una terrrassa.
La façana posterior de planta baixa i un nivell respecte alcarrrer, amb obertures de mida i posició
diferents. Encara està pendent de definir-se.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes amb dibuix de color blau.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta pintada de color blau i alumini.

bo

COBERTA: a 2 aigües de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i plana.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics no pintats.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Construcció en curs que disposa de l’aprovació preceptiva de la Comissió Territorial de Girona, del Consell del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, celebrada el 2 de maig de 2005 a Girona.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
S’autoritza la modificació de la volumetria existent d’acord amb els criteris del
PGOU i el PE per aquesta zona
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza la regularització del cos superior

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció

FID

869

JUSTIFICACIÓ DE PERTINENÇA DINS ELS LÍMITS DE L’ÀMBIT DEL CONJUNT HISTÒRIC (Dep. Cultura)

1. Parcel·lari actual

2. Límits del Departament de Cultura

3. Parcel·les FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
Carrer de ses Oliveres, 6

SITUACIÓ
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

EMPLAÇAMENT

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 ses Oliveres

2.Façana al carrer de Paretaires

FID

909

FID

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

909

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per planta baixa i un nivell amb tres façanes. La compisició es
senzilla amb molt poques obertures i petites. Hi ha dos accessos independents als habitatges un
s’accedeix per la planta baixa i l’altre per la planta primera.

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta i d’alumini, pintades o lacades en color blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de fibrociment pintat en
blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (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 cosos afegits
S’accepta la modificació de la volumetria existent, conformant de nou
una coberta a dues vessants i ràfecs en les entregues
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures existents i de les façanes en
general

●

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
Carrer des Puig, 1

SITUACIÓ
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

EMPLAÇAMENT

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge – Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer d’es Puig

2.Façana Posterior

FID

910

FID

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

910

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes a carrer, la façana al carrer d’es Puig de planta baixa
i dos nivells, amb una obertura amb arc rebaixat d’accés a l’habitatge. Les obertures son totes de
mides diferents i asimètriques. En la planta segona un únic balcó corregut. La línia de coberta es
discontinua. La façana posterior de planta baixa i un nivell té un altre accés a l’edifici, amb una
gran obertura enretirada. Tenim dos eixos de simetria un que correspon a les finestres i l’altre
amb la porta d’accés i el porxo del nivell superior. L’edifici resultant resulta de l’annexió de més
d’un habitatge.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color blanc i blau.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en blanc i baixant de fibrociment pintat en
blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les façanes: redimensionat de les obertures, predomini
ritme vertical.
S’autoritza un nou tractament en el tercer nivell en la línia d’adaptar els següents
criteris: proporció buits i plens; voladius; línia de coronament i formació de ràfec
continu.

●

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, 3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
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’es Puig

2.Façana Posterior

3.Detall llosana balcó

FID

911

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v..27)

911

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada de planta baixa i dos nivells al carrer es Puig. Una part dela planta
segona s’enretira creant un terrat. En façana hi ha dos eixos verticals formats per les obertures i
la porta d’accés a l’habitatge. En planta primera un balcó amb llosana de pissarra. La façana
lateral té molt poques obertures al igual que la posterior, en la que trobem un accés central a
l’edifici i finestres a cada banda. En aquesta façana l’edifici es redueix en una planta, les
obertures de la planta primera no segueixen cap dels eixos de la planta baixa.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre. Llosana del balcó de pissarra igual que
els suports de la paret.

Bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd.

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic sense pintar.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la buganvília 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 cosos 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 de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del tercer nivell, especialment de l’estructura de coberta sobre el
terrat, per permetre la formació dels faldons inclinats i l’entrega en façana, mitjançant el
ràfec tradicional

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer de ses Oliveres, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge – nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer ses Oliveres

FID

912

FID

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

912

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per planta baixa i un nivell amb tres façanes. La façana del carrer
ses Oliveres té tres eixos de simetria configurats a partir de la planta baixa. A on trobem la porta
d’accés a l’habitatge al centre. S’ha modificat una obretura de planta baixa, i s’ha posat una porta
metàl.lica d’accés al garatge. La planta segona s’ordena amb tres obertures iguals i seguint els
eixos de la planta primera. Les altres façanes no tenen obertures al carrer.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i de ferro, pintades en color verd

regular

COBERTA: inclinada. Ràfec amb maons a plec de llibre.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica color verd i baixant de fibrociment pintat en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

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

●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació general de l’edificació, façanes i 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 Sant Pere, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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 de Sant Pere

2. Façana al carrer des Puig

FID

913

FID

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

913

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un sol vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes a carrer, la façana al carrer de Sant Pere, presenta
planta baixa i dos nivells i té dos eixos verticals molt diferenciats, un format per la porta petitat
d’accés a l’habitatge i l’altre format per les dues finestres i el balcó de planta primera. La façana al
carrer des Puig s’enretira cap a l’interior creant un pati. La tanca exterior d’uns 2 m d’alçada té
una porta d’accés a l’interior.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres i porticons, pintats en color verd.

bo

COBERTA: inclinada a un sol vessant

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la bancada de pedra en els baixos de la façana al carrer de Sant Pere
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la façana – mur de tancament del carrer des
Puig.

●

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, 4 / Carrer de Sant Pere, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer des Puig

3.Porta accés habitatge

2.Façana carrer de Sant Pere

FID

914

FID

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

914

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb dues façanes a carrer, la façana al carrer al carrer d’es Puig de
planta baixa i un nivell amb maçoneria i amb una composició molt senzilla. Les obertures
s’organitzen en tres eixos verticals, a la part central tenim la porta d’entrada amb un arc rebaixat.
La façana posterior de planta baixa i dos nivells té una composició totalment diferent.,les
obertures son més grans i diferents en cada planta. A nivell de carrer , a la part central, hi ha una
accés a l’habitatge amb finestres a banda i banda. La planta primera amb dos balcons i a la
planta segona apareix un porxo amb una barana de tota la llargada de la façana.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc i maçoneria amb pissarra. Barana senzilla de color negre
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color blanc

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de color verd.
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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació als
criteris que determina el PGOU i el PE (nivells admesos: PB+2 i ARM: 9.00 m)
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de reposar 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 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 (obertures) als baixos i al segon pis de la
façana al carrer de Sant Pere

●

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, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XVIII-XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer ses Oliveres

3.Detalls façana

2.Façana lateral

FID

915

FID

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

915

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada (un faldó) i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per planta baixa i dos nivells. En façana podem veure que es va
construir en dues époques diferents. La planta baixa i primera amb pissarra i posteriorment es va
realitzar una remunta amb una planta més. Queda part de l ràfec de l’antiga coberta realitzat amb
pissarra i maons. La façana de pissarra té poques obertures i responen simplement a les
necessitats dela distribució interior de l’habitatge. La planta segona, amb obertures més grans i
amb un zona porxada a la cantonada no manté cap relació amb els buits de les altres plantes.
Acabats.
Pissarra a les plantes baixa i primera i arrebossat pintat blanc a la planta segona . Barana
senzilla de color blanc. Les llindes de les finestres i els escopidors amb llosa de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Llindes realitzades amb lloses de pedra de Cadaqués
disposades a sardinell
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color blanc

bo

COBERTA: inclinada (un faldó) i terrat

Bo
Bo

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Com acció prioritària cal l’adequació de la remonta del segon pis de manera que sigui respectuosa amb
l’edificació antiga i el seu tractament d’acabat, de ritme de les obertures i de composició encaixi amb aquesta part
baixa, així com amb l’entorn edificat. Es poden mantenir dos tractaments diferenciats però cal treballar molt bé els
límits de la intervenció i adequar la coberta substituint el terrat actual.
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 cosos 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 de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la remonta i la substitució del terrat per la formació de la
coberta tradicional a dues aigües entregant amb ràfec

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 14
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge – Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés

2.Façana Lateral i tanca solar

FID

929

FID

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

929

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a una aigua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada de planta baixa i un nivell que no ocupa la totalitat del solar. La façana
del carrer d’en Sanés és de composició molt senzilla. La planta baixa té dues obertures de mida
diferent que corresponen al garatge i’accés a l’habitatge. La planta segona amb dos balcons,
segueix el ritme de les obertures de la planta inferior. La façana lateral, amb tres obertures té una
porta d’accés al solar de la finca amb la llinda de pissarra a plec de llibre. Les dues finestres de la
mateixa dimensió es troben situades a nivells diferents, una segueix l’eix de la porta i laltra es
col.loca en un segon eix i una posició intermitja. Damunt d’aquestes finestres apareixen uns arcs
a plec de llibre de maó vist. La tanca exterior del solar de pissarra i d’arrebossat sense pintar,
amb una porta d’accés metàl.lica.

regular

dolent

Acabats.
Arrebossat pintat blanc amb llinda i arcs de maó a plec de llibre de la façana lateral vistos.
Barana senzilla de color negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd i blau

bo

COBERTA: inclinada a una aigua

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: baixant PVC de color blanc.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la tanca lateral i de la paret mitgera

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

●

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 12
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés

2.Façana Posterior

FID

930

FID

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

930

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb accés des de dos carrers. L’edificació ocupa tan sols la meitat del
solar, quedant un pati interior. L’accés a l’habitatge es realitza pel carrer Hort d’en Sanés de
planta baixa i un nivell. Façana de composició molt senzilla, amb dos eixos verticals que
organitzen la porta d’accés i les finestres de l’edifici de mides molt similars. La façana posterior no
té molt poques obertures, i s’enretira de la línia de carrer. La tanca del solar de pissarra i
arrebossat sense pintar té una porta d’accés al solar, es troba recoberta parcialment per
vegetació.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Fàbrica de rastell a la tanca solar
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta color blau.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.
DESGUÀS COBERTA:tortugada ceràmica i baixant de fibrociment pintat en blanc en façana
carrer Hort d’en Sanés i sense pintar a la façana posterior.

bo
regular

i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix la buganvília i la jardinera integrada, així com la tanca de pedra i l’heura que dona al carrer de la
Miranda.
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent
als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició
i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix 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 Hort d’en Sanés, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge, habitatge
Nivells sup: habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de l’Hort d’en Sanés

2.Façana al carrer de la Miranda

FID

931

FID

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

931

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb accessos independents des de dos carrers. L’accés peatonal es
realitza per la façana del carrer de l’Hort d’en Sanés de planta baixa i un pis, i composició senzilla.
Les obertures de dimensions similars es disposen sense seguir els eixos verticals. La façana del
carrer posterior d’una planta conté el garatge. La parcel.la no s’edifica en la seva totalitat, es crea
un pati central entre l’habitatge i el garatge.

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc i sòcol de pedra en façana carrer hort d’en Sanés i pissarra a la part
posterior.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta color blau i blanc.

bo

COBERTA: inclinada.

bo
bo

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’extracció del revestiment de pedra al sòcol, així com encalcinar la
façana de pedra de Cadaqués, possada a través al carrer de la Miranda

●

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 Hort d’en Sanés, 8 / C. de la Miranda, 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 al carrer de l’Hort d’en Sanés

2.Carrer de la Miranda

FID

932

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

FID

932

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) i que ha estat transformat i finalment convertit en un
habitatge de renda, aprofitant l’estructura de les parets de tancament.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana i numeració a dos carrers. La façana al carrer Hort d’en
Sanés de planta baixa i dos nivells té una estructura compositiva molt senzilla, organitzada en
tres eixos veritcals. A la part central, la porta d’accés enretirada de la línia de façana i els dos
balcons de les plantes superiors.
La façana del carrer Miranda té dos accessos a dos habitatges diferents, de planta baixa i dos
pisos té dues dues grans finestres horitzontals al costat de cada porta d’accés. La planta primera i
la segona, amb el mateis número d’obertures i al mateix eix vertical.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana dels balcons pintada en blau.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta color blau i verd.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic sense pintar en façana Hort d’en Sanés i
tortugada i baixant ceràmic de color verd en façana carrer de la Miranda.
i

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
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 de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Les dues parets mitgeres s’hauran de tractar d’acord amb els criteris del PGOU i
el PEU
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●

●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del tercer nivell, suprimint el terrat i formant un nou faldó
de coberta per entregar mitjançant un ràfec a la façana del carrer de la Miranda

●

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 l’Hort d’en Sanés, 6 / C. de la Miranda,3
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés i detall balcó

2.Façana carrer de la Miranda

FID

933

FID

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

933

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) . Habitatge amb modificacions al llarg del temps,
probablement originariament era de planta baixa més un pis, en el que es va realitzar
una remunta

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana i número a dos carrers. L’edificació no ocupa tota la
parcel.la, s’enretira uns metres de la façana del carrer Miranda, a on ens apareix una tanca
metal.lica i mur d’acabat arrebossat, amb una porta d’entrada d’accés a les plantes baixa i
primera de l’habitatge. La façana posterior de planta baixa i dos pisos crea en cada planta un
porxo en planta baixa i primera i una terrassa a la planta segona. Les obertures venen marcades
per la distribució interior de l’habitatge. La façana del carrer Hort d’en Sanés de planta baixa i dos
pisos té un eix central marcat per la porta d’accés a l’habitatge i el balcó de la planta primera. La
planta segona té un ritme diferent d’obertures, probablement perquè va ser una construcció que
es va realitzar més tard que les plantes inferiors.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc i sòcol de pissarra en façana carrer hort d’en Sanés. Llosana i
recolzaments del balcó amb pissarra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta vernissada i metàl.lica de color verd.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

bo
regular

DESGUÀS COBERTA:tortugada i baixant ceràmic de color verd.
i

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’eliminació del revestiment de pedra al sòcol
Les mitgeres s’hauran de tractar convenientment d’acord amb els criteris del PE
Es completarà i armonitzarà la volumetria de la façana al carrer de la Miranda,
d’acord amb els criteris del PGOU i el PE

●

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

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

SITUACIÓ

C. de l’Hort d’en Sanés, 4 / C. de la Miranda,1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2.Façana carrer de la Miranda

1.Façana al carrer de l’Hort d’en Sanés

3.Detall llosana balcó

FID

934

FID

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

934

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana i número a dos carrers. La façana de l’Hort d’en Sanés de
planta baixa i un pis, amb una composició molt senzilla. S’estructura en tres eixos verticals
marcats per les obertures de la planta baixa, a on trobem la porta d’accés a l’habitatge. També
apareix una obertura gran a la part esquerra com si es tractés d’un habitatge independent. La
façana posterior es va construir probablement amb posteriorment a la resta, formada per tres
obetures amb arc rebaixat, laporta d’accés s’enretira creant un porxo d’accés a la vivenda.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Llosana del balcó de pissarra. Barana senzilla de color negre.

regular

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta de color verd i blau.

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa interior

bo
dolent

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la llosana de pedra, del balcó de la façana d’Hort d’en Sanés, així com la seva barana
de forja
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
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
al carrer Hort d’en Sanés
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

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 Hort d’en Sanés, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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 de l’Hort d’en Sanés

2.Façana lateral (carrer de sa Fitora) i
posterior (carrer de la Miranda)

FID

935

FID

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

935

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada de planta baixa i un nivell que no ocupa la totalitat del solar. La façana
del carrer Hort d’en Sanés de planta baixa i un nivell, amb l’accés a l’habitatge i dos eixos
verticals d’obertures.El balcó és l’única obertura que ens apareix en planta primera. La façana
lateral té molt poques obertures i petites, excepte la porta d’accés al pati de la casa probablement
utilitzat com a garatge.
La façana del carrer de la Miranda s’enretira de l’alineació del vial amb una tanca d’uns dos
metres d’alçada acabada amb arrebossat pintat blanc i crant un pati entre el carrer i l’edifici. La
façana interior de composició molt senzilla té poques obertures.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta, pintada en color verd i negre

bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües.

Bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants ceràmics pintats en blanc i tortugada ceràmica en verd a la
façana posterior i pintat en blanc a la façana de l’Hort d’en Sanés

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la buganvília situada a la cantonada entre les carrers de la Miranda i Hort d’en Sanés.
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 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, inclòs el plafonat de la
porta del garatge
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
S’autoritza la formació d’una coberta a dues aigües amb continuïtat, sense trencar-se
pel carener cemtral
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de cobertes i la millora compositiva de les façanes, així com de
la porta del garatge

●

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 Hort d’en Sanés, 15-17
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX (2002)- (n.17)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 Hort d’en Sanés 17

2.Façana al carrer de l’Amargura s/n

FID

949

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

3.Façana al carrer Hort d’en Sanés 15

5.Mitgera

4.Façana al carrer de l’Amargura s/n

FID

949

FID

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

949

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) , la construcció del número 17 és posterior a la que
apareix al plànol.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres format per unió de dues cases, de planta baixa i dos nivells. La façana
del carrer Hort d’en Sanés 17, amb un local en planta baixa i habitatge als pisos superiors,
s’accedeix a l’habitatge per una porta a la primera planta. Els finestrals son diferents a cada
planta, damunt la porta d’accés apareix una petita finestra de l’escala. La façana del carrer
Amargura té una composició més senzilla,amb finestres que s’estructuren en tres eixos verticals i
dues obertures en planta baixa.
La façana del carrer Hort d’en Sanés, 15 s’estructura amb dos eixos, amb els balcons, i a la
planta baixa una gran porta d’entrada probablement del garatge. La façana posterior té dos
accessos a dos habitatges diferents. Sobre la porta de l’esquerra les finestres petites de l’escala i
a la àrt dreta les finestres s’alinien a partir de dos eixos. En aquesta façana apareix un tercer
nivell amb una finestra correguda a la part superior.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta de color blau, alumini blanc i fusta rosa.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.

bo
bo

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza un tractament adequat de la mitgera, respectuós amb l’entorn

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 11
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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 Hort d’en Sanés

2.Façana al carreró de l’Amargura

FID

950

FID

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

950

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, l’accés a l’habitatge és pel carrer Hort d’en
Sanés, a on es crea un eix vertical de totes les obertures de les plantes. La façana posterior de
planta baixa i un nivell és de composició molt senzilla. Apareixen dues grans obertures en planta
baixa i dies finestres estretes i verticals a la planta superior.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes pintades de color negre

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i metàl·liques pintades en color blau.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar i baixant de fibrociment pintat en blanc.

bo
regular

i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix 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. 69)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

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

FID

951

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 9
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge i habitatge-Nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2.Façana al carrer de l’Amargura

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés

3 Detall pati

4.Detall Porta

.

FID

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

951

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, amb dos patis interiors una a cada façana.
L’accés a l’habitatge pel carrer Hort d’en Sanés condueix al pati interior a on trobem l’escala per
anar als habitatges. El pati amb arc de maó de mig punt comunica les dues parts de la casa. Les
obertures són molt pertites i responen tan sols a les necessitats dels espais interiors.
La façana posterior de planta baixa i un nivell té dos accesos, un al pati i l’altre al que
probablement és el garatge. Les obertures de la façana son de mides diferents i només apareixen
elineats alguns dels balcons de la planta primera amb les finestres inferiors. El pati interior es
troba situat al límit amb la finca del costat.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes pintades de color negre,
EMMARCAMENTS OBERTURES: Pedra en la porta d’accés a l’habitatge.

bo

FUSTERIES: de fusta i metàl·lica, pintada de color blau.

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

bo
regular

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment les portalades de fusta i l’estructura edificatòria i el jardí lliure del pati
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la terrassa situada al tercer nivell, d’acord amb les
prescripcions del PE

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa modif.
AUTOR

Segle XIX (mod. XX)
ÙS ORIGINAL

PB: Comercial – Nivells sup: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB:Galeria d’art – Nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de la Fitora

2.Façana Hort d’en Sanés

4.Detall balcó

3.Façana al carrer de l’Amargura

5.Detall finestra

FID

952

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

FID

952

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) . Antiga casa burgesa que ha patit transformacions en la
seva planta baixa, a on algunes portes s’han convertit en finestres i d’altres en
finestres. També s’ha modificat la coberta que en el seu origen era plana, tal i com ho
denoten els òculs de ventilació del terrat a la catalana, encara existents
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + sotacoberta /

3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. La façana al carrer Hort de la Fitora de planta
baixa i tres nivells té un accés a una galeria d’art, podem veure com algunes de les portes amb
arc rebaixat d’accés a l’antic ús artesanal s’han tapat i han aparegut noves finestres. La façana
s’estructura en tres eixos de simetria vertical amb balcons a la planta primera i finestrals a la
planta primera i segona. En planta tercera, una zona porxada aprofitant el desnivell de la coberta
inclinada. La façana del carrer Hort d’en Sanés té la mateixa estructura que la del carrer la Fitora.
La façana posterior, amb obertures més petites però continua mantenint els tres eixos de simetria.
L’eix de l’esquerra correspon amb l’escala que porta als habitatges.

Bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Senzilles baranes de forja, pintades en color negre. Llosanes dels
balcons del primer pis realitzades en pedra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: Carreus de pedra als brancals i la llinda corresponent a la
porta d’accés al carrer de la Fitora.

Bo

FUSTERIES: de fusta, pintada de color blau

bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües.

Bo
deficient

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca la composició i el ritme de les façanes originals. Mereixen especial protecció els emmarcaments, a base
de carreus de pedra, les llosanes del mateix material i les línies de cornisa, així com les obertures del segon pis,
formant les balconades de poc vol sobre la façana
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, llevat la seva adequació, en aquest cas
concret cap a la coberta original plana, pròpia d’aquesta tipologia

●
●
●

S’autoritza la modificació d’obertures per adequar-les a la composició original
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

●

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

●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix 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. 69)

●

●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, 13
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge/local- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer Hort d’en Sanés

2.Façana al carrer de l’Amargura

FID

953

FID

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

953

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC)

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrat-terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, l’accés a l’habitatge és pel carrer Hort d’en
Sanés, a on es crea un eix vertical amb les obertures superiors. La façana es divideix en dues
parts una de planta baixa més dos nivells i una altra a on passa a tenir un nivell menys. La façana
de planta baixa més un nivell, amb tres eixos verticals, té les obertures inferiors amb arc de mig
épunt parcialment tapades. La façana posterior de planta baixa i dos nivells es de composició
més senzilla amb una entrada al garatge i varies obertures de mides i disposició diferents a les
plantes.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat i pintat blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta, pintades de color blau.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic sense pintar.
i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix el xiprer a la façana del carrer de l’Hort d’en Sanés
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 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 en la façana del
carrer Hort d’en Sanés. Les obertures cegues es podran recuperar i adequar
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació del segon pis d’acord amb els criteris del PGOU i el PE

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 69)

●

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

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 1
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. Vista de l’edifici des de la cantonada nord

2. Vista de l’edifici des del costat sud

FID

1303

FID

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

1303

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de renda de nova construcció en parcel·la que ja es presentava edificada en
el segle XIX. Voluntat de marcar una intervenció diferenciadora de la resta amb la
utilització d’un material propi i autòcton com la llosa de pedra de Cadaqués que
s’alterna amb el formigó armat. Tipus d’arquitectura vinculada al corrent “brutalista”
que deixa veure els elements estructurals a l’exterior, especialment el formigó armat, i
que fou vigent al llarg dels anys 1960-70.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façanes molt complexes per la compenetració de volums plens i buits, fruit d’un llenguatge
constructiu modern. La composició és basada sobre l’exaltació dels elements estructurals
importants, les pilastres, que només al 2n nivell es fonen amb la paret continua que fa aparèixer
més pesat la planta que en canvi hauria de ser per lògica la més lleugera. Les obertures son
contingudes dins dels mòduls rectangulars de l’estructura o son amagades en les parets de fons
dels volums buits.

Acabats.
Tot l’edifici té parets i elements arquitectònics de pedra típica de Cadaqués vista. Estructura de la
coberta en formigó armat

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta i de ferro pintada en blanc.

bo

COBERTA: plana.

regular

DESGUÀS COBERTA: no visibles.
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, amb el restabliment dels seus valors arquitectònics, 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 (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’actual
Es prohibeix, excepcionalment, altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons els colors originals

COBERTES
ENDERROCS

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

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

1303

Panoràmica des del Llané l’any 1947. La primera casa de la dreta correspon a l’antic immoble que ocupava la
parcel·la. En primer terme, l’arquitecte Sixte Illescas a bord del Canalejas, amb el seu fill, el també arquitecte Albert
Illescas.

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

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartomeus, costat NO

2, Façana al front marítim, costat SE

FID

1304

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

FID

1304

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Típic habitatge tradicional plurifamiliar, amb doble entrada en el front NO, una per
l’accés a l’espai en planta baixa, probablement antigament destinat a un ús diferent de
l’habitatge, i l’altra per l’accés als habitatges col·locats en les plantes superiors.
Amb tota probabilitat, el segon nivell va ser afegit en època posterior respecte a la
construcció originaria.
TIPUS COBERTA:
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Inclinada a 2 aigües
Planta baixa + 1 nivell /
2

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana del front NO, donant al carrer del doctor Bartumeus, és de proporcions baixes i
llargues, de planta baixa i pis i aspecte pla per absència de balcons. Té moltes obertures, algunes
de les quals s’han hagut ampliar en època posterior. La distribució no és perfectament simètrica
respecte al centre però en les dues meitats es repeteixen els mateixos tipus d’obertures. En
planta baixa hi ha dues entrades. En la 1a planta es destaquen dos grans finestrals amb arc
rebaixat.
La façana al front marítim en canvi té una balconada molt llarga al primer nivell afegida en època
més recent que posa en comunicació tres portes balconeres. En planta baixa té dues sortides
secundaries, una, en el centre de la façana, constituïda per un portal bastant ample que dona a
l’espai de la planta semienterrada utilitzada probablement com a magatzem. El 2n nivell va ser
guanyat tallant el vessant de coberta amb una paret endarrerida respecte a la resta de la façana.
Les obertures d’aquest nivell tenen proporcions horitzontals.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Barana del balcó pintada en negre.

bo

regular

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

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb terrassa mirant al mar.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques sense pintar i baixant en fibrociment blanc.

bo

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, amb el restabliment dels seus valors arquitectònics, 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 (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza l’augment de la volumetria existent d’acord amb els criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes excepte les necessàries per a
restituir la verticalitat a les obertures amb predomini de la dimensió 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)
S’autoritza l’enderroc del cos tancat sortint en la 1a planta del front marítim
La llosana del balcó tindrà un vol màxis de 60 cm i un gruix de 12 cm; mantindrà una
separació a veïns de 60 cm i es suprimirà el revestiment
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
L’única modificació autoritzada en la composició de la coberta és l’avançament del
vessant SE de coberta fins al pla de façana
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional

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

●
●
●
●
●
●

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

FID

1305

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 5-7
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Cas burgesa modif.
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

2. Vista d’algunes obertures dels nivells
superiors de la façana NO

1. Façana al carrer del Doctor Bartomeus, costat NO

3. Doble entrada en la planta baixa del front NO

FID

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

1305

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Típic exemple d’una casa burgesa, d’una planta, modificada, amb doble entrada en el
front NO, una per l’accés a l’espai en planta baixa, probablement antigament destinat
a un ús diferent de l’habitatge, i l’altra per l’accés als habitatges col·locats en les
plantes superiors. Amb tota probabilitat, el segon nivell va ser afegit en època
posterior respecte a la construcció originaria.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 3 nivells / 4
Inclinada a 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal al carrer del Doctor Bartumeus, front NO. Es tracta d’una porta estreta col·locada
en una extremitat de la façana. Al seu costat hi ha un altre accés, més ample, que dona a l’espai
de planta baixa, on també hi ha dues amples finestres. La 1ra planta és caracteritzada per una
balconada única amb dos sortides i llosana allargada amb cantonades arrodonides com aquelles
de la barana metàl·lica. Les obertures d’aquests dos nivells respecten un esquema distributiu
basat en eixos de correspondència, mentre la fila de finestres del 2n nivell no entra en aquest
esquema. La façana al front marítim té aspecte menys pla per la presència de balcons a totes les
plantes excepte al nivell inferior, on però hi ha les escales servint la sortida al jardí. Les obertures
d’aquesta façana son totes portes balconeres quasi iguals, col·locades en dues franges. La
verticalitat determinada per les obertures es creua amb les línies horitzontals dibuixades per les
balconades continues de la 1a i 2a planta. La planta 3a va ser afegida posteriorment i va deixar
una terrassa, tallant el vessant de coberta amb un pla endarrerit respecte la resta de façana.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Barana del balcó pintada en verd fosc.

bo

regular

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

bo

COBERTA: Inclinada amb faldons a 3 aigües de teules àrabs.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugades ceràmiques pintades en verd i baixant en fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la balconada i la seva barana, situada a la façana al carrer del Dr. Bartumeus
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte el volum disconforme de la 3a planta, d’acord amb el PE
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza l’adequació de la volumetria existent als criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures excepte les que serveixin per restituir la verticalitat
amb predomini de la dimensió horitzontal: finestra de planta baixa (façana marítima)
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)
S’autoritza l’enderroc del cos tancat adossat en la 1a planta del front marítim
La llosa del balcó (1r pis de façana marítima) tindrà un vol màxim de 60 cm, mantenint-se
la formació amb revoltons i mantindrà una separació a veïns de 60 cm. Les lloses dels
balcons del 2n pis de façana marítima, seran exemptes, amb una longitud màxima de 2 m,
una separació mínima, entre elles, de 30 cm, un vol màxim de 50 cm i un cantell de 12 cm;
mantindran una separació a veïns de 60 cm. Es suprimirà el revestiment.
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
L’única modificació autoritzada en la composició de la coberta és l’avançament del vessant
SE de coberta fins al pla de façana
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional

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

●
●

●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 9
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartomeus, costat NO

FID

1306

FID

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

1306

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, en el que es va afegir una planta en
època més recent.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües asimètriques

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Ingrés principal en el front NO, on la façana, de p.b. i pis, té composició molt senzilla i aspecte
pla. Les obertures, totes rectangulars i de modestes dimensions, estan col·locades en
correspondència vertical, excepte la finestra esquerra de planta baixa que surt de l’esquema
distributiu. La façana al front marítim té dos nivells més, un de semisoterrat, sent inferior a la cota
del terreny en aquest front respecte a aquell oposat, i un a dalt de tot, en un pla endarrerit
respecte al nivells inferiors i afegit posteriorment com es denota clarament de la llarga l’obertura
pertanyent a un llenguatge molt diferent de aquell de la resta de la façana. La verticalitat de les
altres obertures de tota manera contrasta amb la horitzontalitat de les balconades continues
suportades per voltes i llargues quant l’amplitud de la paret. Una escala en l’extremitat esquerra
de la façana i adossada a la paret del cos sortint de la construcció veïna permet de pujar del jardí
que l’habitatge té endavant en aquest front a l’entrada de la planta baixa.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: de fusta pintada en verd, excepte l’obertura de la 3a planta del front marítim que té
fusteries d’alumini de color blanc.

bo

COBERTA: dos vessants de teules àrabs, u corresponent a cada front, col·locats a nivells
diferents. Ràfecs senzills de maons de doble gruixos pintats en blanc.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics pintats en blanc.

bo

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, amb el restabliment dels valors arquitectònics, reparant o reconstruint els elements
originals amb les tècniques i els materials propis, almenys a les parts vistes i adequant els elements impropis
Es conservarà el pati, en façana marítima, que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures a excepció d’aquella de la 3a planta de la façana
marítima, en el sentit d’un canvi de la seva horitzontalitat per la verticalitat
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 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 altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 11
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus, costat NO

FID

1307

FID

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

1307

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge tradicional unifamiliar del segle XIX, amb modificacions successives en la
façana al front marítim.

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:
Ingrés principal en el front NO, on la façana, de p.b. i pis, té composició ordenada per un
esquema d’eixos de correspondència vertical i horitzontal: a l’eix central es col·loca la porta
d’entrada en p.b. i una finestra a la 1a planta. En les dues franges laterals es col·loquen les altres
finestres de manera perfectament simètrica respecte a l’eix central. A la part inferior de la façana
es veu la roca damunt de la qual es va edificar la construcció i que surt del nivell del carrer. La
façana al front marítim té un nivell més, una planta semisoterrada, pel salt de cota del terreny
entre els dos fronts. Aquesta façana és caracteritzada, principalment, per un cos-tribuna de dos
nivells adossat a la paret, amb la paret frontal a nivell de la planta baixa quasi totalment envidrat i
cobert per un únic vessant de teules àrabs. A la 2a planta es repeteixen les mateixes tres
finestres rectangulars iguals que es troben en el mateix nivell del front oposat.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc.

bo

regular

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

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs, amb ràfecs de quatre gruixos de maons de pla posats
alternativament frontals i obliqües.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixants plàstics pintats en blanc.

regular
bo

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, amb el restabliment dels seus valors arquitectònics, reparant o reconstruint els elements
originals amb les tècniques i materials propis, almenys a les parts vistes, adequant els elements impropis
Es conservarà l’espai lliure, en façana marítima, que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

COBERTES

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

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

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

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

FID

1308

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 13
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XVII (1733)

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR ampliació i ref.

R. Duran i Reynals

ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

Habitatge unifamiliar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

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

DENOMINACIÓ: Casa de la Palmera

3. Meitat nord del front NO amb l’entrada

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus, costat NO

4. Data de constr. gravada en la llinda
del portal d’entrada

2. Finestra en la p.b. de la façana NO 5. Façana al front marítim, costat SE

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

FID

1308

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Aproxim. rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar construït en el 1733, com es pot llegir gravat en la llinda del
portal d’entrada en el front NO. Actualment es tracta d’un conjunt de dos cossos amb
cobertes independents. Amés que per l’habitatge, de planta baixa i pis i amb pati
interior, successivament ampliat i reformat, la parcel·la és ocupada per un jardí
donant al mar caracteritzat per essències vegetals mediterranis i pels alts pins
seculars.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada, 3 vessants independents

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal al carrer del Doctor Bartumeus, front NO. La façana en aquest costat és molt
senzilla. Té dues altures, sent la meitat nord de planta única i aquella sud de planta baixa i pis. En
planta baixa, amés del portal d’entrada, amb llinda composta per un sol bloc irregular de pedra
local, hi ha dues finestres, una de les quals té dues gelosies típiques de les obertures conventuals
que entren en contrast amb la senzillesa de les altres obertures i la simplicitat i planeitat de la
façana. La façana al front marítim és d’altura igual per tota la seva amplitud. Les obertures, totes
de forma rectangular, estan col·locades en perfecta correspondència verticals entre les dues
plantes, resultant una façana molt regular. La planeitat només és interrompuda per l’extremitat
sud corresponent amb l’última fila d’obertures que surt del pla de la resta de la façana. Davant
d’aquest front hi ha un ample jardí amb mur de tanca de peces irregulars de pissarra vista.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: visibles les lloses de pissarra que fen de replanells de les
finestres i la llinda irregular de pedra del portal d’entrada.
FUSTERIES: de fusta pintada en verd.

bo

puntualment
dolent
regular
bo

COBERTA: tres vessants independents de teules àrabs, a altures diverses i amb diferents sentits.
DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics pintats en verd en la façana NO.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps, accentuant les característiques
estructurals, espacials i formals pròpies; les tècniques constructives i els materials emprats seran iguals als
originals. Es conservarà el jardí i el pati que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

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

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

FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos 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 en la façana NO
d’altre material que l’existent
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta. Es prohibeix l’alteració dels espais i
elements interiors que, pels seus valors arquitectònics i ambientals han motivat la
catalogació de l’edifici amb aquest nivell

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)

FID

1309

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 15-17
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL Fàbrica-Magatzem taps de suro

2n Fàbrica de gel / 3r Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

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

1. Façana al carrer del Doctor Bartumeus, costat NO 2. Façana al front marítim, costat SE

3. Les dues entrades a l’edifici en el front NO

4. Vista de la resta de la parcel·la al front marítim

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

FID

1309

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

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge plurifamiliar construït aprofitant l’estructura d’un existent, d’acord amb el
plànol de 1892. Tot tipus d’obres, sempre que puguin tenir incidència en les façanes,
estaran vinculades a l’adequació de les parts i elements indicats en aquesta fitxa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta semisoterrani +P. baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrades als habitatges en el front NO, des del carrer del Doctor Bartumeus. Es tracta de dues
portes col·locades en la meitat dreta de la planta baixa d’aquesta façana, estretes i amb arc de
mig punt, com totes les obertures dels primers dos nivells d’aquest front, que son finestrals de
forma i dimensions iguals distribuïts segons un esquema regular de correspondències. Damunt de
l’originaria quota de la coberta, on queda l’antiga tortugada de peces ceràmiques, va ser afegit el
nivell de les golfes i la coberta va ser posada a una quota superior. En correspondència d’aquest
nivell es van obrir unes preses de llum de forma quadrada i molt petites. La façana al front marítim
té composició més complexa i aspecte menys pla per la presencia de volums entrants i sortints
debuts al balcó de la 1ra planta i a la paret endarrerida de la 2na planta i del mòdul de 2 nivells en
el centre de la façana. Això segons un llenguatge més modern que aquell que caracteritza la
façana del front oposat. Al front marítim hi ha moltes obertures, de les quals els alts finestrals als
costats d’aquest mòduls estan col·locats simètricament respecte al centre. Feta excepció per les
obertures del 2n nivell, les altres son de proporcions verticals.
Acabats.
Revestiment de lloses de pissarra al sòcol en el front NO. La resta de l’edifici és arrebossat i
pintat en blanc.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta pintada en vermell en el front NO i de verd en el front SE.

bo

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb carener paral·lel a les façanes visibles.
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica sense pintar al front NO i pintada en verd al front SE;
baixants en fibrociment pintats en blanc.

regular
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’immoble té separació horitzontal, tal i com ho acredien els propietaris del 1r; 2n pis i els del cos avançat. De
cara a la intervenció s’utilitzen els criteris referits a una parcel·la única, tot i reconeixent aquest fet apuntat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

ALTRES
ACTUACIONS

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)
Reconversió de les obertures a la planta semisoterrani, de manera que predomini la
proporció vertical. Caldrà fer l’extracció del revestiment de pissarra i encalcinar la paret
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures a la façana al c. Dr.
Bartumeus i s’autoritza l’eliminació de les persianes enrotllables de caixó a la 2a planta
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos

●
●

●
●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

Es conservarà el jardí que forma part de l’àmbit de l‘edifici catalogat
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●

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

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

FID

1310

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer del Doctor Bartumeus, 19
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL Fàbrica-Magatzem taps de suro

2n Fàbrica de gel / 3r Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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. Entrada en la planta baixa del
front SO
1. Vista dels fronts NO (façana al carrer del Doctor Bartumeus) i
SO (façana de cantonada

4. Vista del jardí endavant de la
façana al front marítim

2. Façana al front marítim, costat SE

5. Imatge treta d’una postal del
1920

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

FID

1310

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar construït aprofitant de l’estructura d’un habitatge preexistent. La
parcel·la de fet resulta ja edificada en el plànol històric del 1892 (AHCOAC), però
l’aspecte actual és fruit d’una transformació casi total de la construcció originaria, que
també tenia un jardí al front marítim amb mur de tanca amb entrada corresponent a
l’actual. A l’igual que el FID 1309, l’edificació fou, successivament, fàbrica-magatzem
de taps de suro “Figueras-Casanovas”, fàbrica de gel i, finalment, habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 1 aigua + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Entrada principal en la façana de cantonada, front SO. Es tracta d’una porta probablement ja
existent en la construcció originaria, estreta i amb arc rebaixat i amb una marquesina que sembla
a una llosana de balcó, formada per una llosa de pissarra suportada per dues peces irregulars de
pissarra posades en vertical. En aquest costat també es pot veure la contraposició de la planeitat
de la façana NO amb el dibuix irregular dels porxos degradants de la façana SE. El front NO és
una façana de forma allargada i composició molt senzilla, amb només dues files horitzontals de
finestres, totes iguals per planta. La façana al front marítim en canvi és la més irregular i
d’aspecte més modern, amb volums entrants i sortints debuts a la terrassa i al porxo de la 1ra
planta, als pilastres que els suporten en primer pla i a la paret parcialment endarrerida sempre en
aquest nivell respecte a la resta de la paret de façana. Els dos porxos en p.b. i 1r tenen voltes de
maons a la catalana vistes. Les obertures al front marítim son totes molt amples, excepte al 3r
nivell on hi ha només una finestra en el centre de la paret.
Acabats.
Sòcol de pissarra vista en p.b.. La resta de l’edifici és arrebossat i pintat en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: d’alumini de color blanc en la majoria de les obertures de la p.b., de fusta pintada
en blanc en la majoria d’obertures de les plantes superiors.

bo

COBERTA: un vessant de teules àrabs descendent cap al carrer del Doctor Bartumeus cobreix la
meitat NO de l’habitatge, mentre la meitat SO és coberta pel vessant del porxo i per la terrassa.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant en fibrociment arrebossats i pintats blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es conservarà el jardí que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat, amb la possibilitat de tallar el pi més proper a
la casa, donada la seva perillositat
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc d’acord amb els criteris expressats en el PGOU i el PE
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix l’augment de la volumetria existent

●
●
●

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

COBERTES

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

●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

REGULACIÓ DELS USOS (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

Travessera des Colomer, 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. Façana a la Travessera des Colomer
2. Façana a la Travessera des Colomer
3. Façana al carrer de la Pruna
3

FID

1311

FID

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

1311

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici mostra tres façanes, dues de les quals donen a la Travessera des Colomer i l’altra al
carrer de la Pruna. Les obertures no sempre segueixen un ordre compositiu precís tot i que
mostren totes la mateixa tipologia amb arc rebaixat.
En la relació entre buits i plens, en general, hi ha un predomini dels volums plens.
La façana al carrer de la Pruna té tres nivells: planta baixa amb porta garatge i dues plantes més.
A la Travessera des Colomer l’alçat tomba seguint el carrer.
En la primera façana tenim tres senzilles obertures que repeteixen la mateixa tipologia amb arc
rebaixat i l’accés. Justament aquí l’alçat s’endarrereix creant un espai reenfonsat culminant amb
arc, que engloba una escala de dues tramades. Aquesta condueix a la porta d’entrada d’accés a
l’habitatge, situada en el primer pis, a la dreta.
La segona façana presenta una composició més senzilla amb una entrada i tres finestres
protegides per reixes de forja en planta baixa, i dues finestres més en el primer nivell.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres envernissades i porticons de fusta pintats en blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües i plana amb un cos sobresortint en el centre del terrat

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
d’acord amb les condicions del Pla General i el Pla Especial
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els casos que determina el PGOU i el PE
Es prohibeix la construcció de nous 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 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) o la llosa de pedra en el front interior de l’accés
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●
●

S’autoritza l’eliminació del terrat i la formació de la coberta inclinada tradicional

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer de la Pruna, 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. Façana al Carrer de la Pruna
2. Façana a la Travessera des Colomer
3. Detall primer pis

3

FID

1312

FID

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

1312

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Interessant model de construcció tradicional de principis del segle XX (anys 1913-15)
on s’aprecien detalls propis de la influencia modernista i clàssica alhora, tant
característic d’aquest període, com les baranes treballades amb forja i amb motius
ornamentals enfrontats a d’altres elements d’inspiració clàssica com les línies de
cornisa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici presenta dos alçats. El del carrer de la Pruna presenta dos nivells; en planta baixa trobem
una finestra i dues entrades, una al restaurant i l’altra al cos d’escala que condueix al nivell
superior. Aquest darrer nivell mostra tres obertures: dues finestres balconeres en els costats i una
central amb llosa en voladiu i mènsules decorades.
Tanca la façana una cornisa que separa el pla de la façana general de la barana amb balustrada
on s’amaga la canal de recollida d’aigües, com és tradicional en aquesta tipologia.
Al llarg de la Travessera des Colomer, resseguint la parcel·la, apareix un mur amb paredat de
pedra que tanca el jardí.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en colors marró i blau

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab, sense ràfec

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: canaló interior, amagat darrera la barana i baixant de fibrociment pintat
en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

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

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

●

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

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació del mur de tancament a la Travessera des Colomer

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

●

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

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

1

1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Façana a la Travessera des Colomer
3. Vista des de l’església
3

FID

1313

FID

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

1313

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció tradicional, senzilla però ben composada en el ritme i la proporció de les
obertures; exclusivament en la façana que dona al carrer d’Eduard Marquina.
La planta baixa, amb les dues obertures, denota l’activitat menestral o de comerç
vinculat, establerta a l’inici.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació correspon a la tipologia d’habitatge tradicional, que ha estat modificat per la remonta
que ha determinat l’aparició del 4t nivell i la supressió de part de la coberta tradicional inclinada.
La façana al carrer d’Eduard Marquina de fet presenta en planta baixa els dos clàssics accessos,
un d’ús residencial i l’altre comercial.
Alineats amb aquests trobem les obertures dels pisos superiors, respectivament una finestra i un
balcó per planta.
Els balcons presenten llosanes de formigó i baranes metàl·liques pintades en negre.
Cada obertura té un senzill emmarcament o perfilat dels brancals i les llindes, lleugerament en
relleu, fet a base de morter, arrebossat i pintat en blanc com tota la façana.
En el tercer i darrer nivell, endarrerit respecte al pla de façana, les obertures donen l’accés a un
terrat.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: perfilat decoratiu de brancals i llindes a base de morter

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, porticons i persianes de corda en fusta pintades en verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab i terrassa-terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment l’estructura compositiva i formal de la façana al carrer d’Eduard Marquina. Sobre
aquest particular s’elabora la fitxa d’intervenció.
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 cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-la als criteris del PGOU i
el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana al carrer d’Eduard Marquina
Es prohibeix la modificació de composició i eixos d’obertures a la façana d’E. Marquina

●

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 quart nivell (volum disconforme)
S’autoritza la formació de nou faldó de coberta amb ràfec 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Trav. des Colomer,3 / C. d’Eduard Marquina,4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

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

1
1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Façana a la Travessera des Colomer
3. Vista des de l’església
3

FID

1314

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

FID

1314

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Al carrer d’Eduard Marquina la façana es composa de tres nivells: la planta baixa amb la porta
d’entrada i una finestra d’àmplies dimensions tancada per uns porticons de lamel·les. En els pisos
superiors, alineades verticalment, dues finestres balconera. Només la de la segona planta
presenta una llosana en voladiu, tot i que les dues disposen d’una barana metàl·lica.
La façana a la travessera des Colomer no és del tot visible ja que dona a un jardí que es troba per
sota del nivell del carrer i està delimitat per un mur que el tanca.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta pintada en verd, blau i blanc

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües i terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El cos superior que correspon al quart nivell es considera volum disconforme
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
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-la 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 la façana
del carrer Eduard Marquina
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 recrescut superior –volum disconforme-; supressió
també del terrat i la posterior formació de la coberta a dues aigües entregant a
façana mitjançant el ràfec tradicional.
S’autoritza l’eliminació de les persianes enrotllables i la unificació de les fusteries

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
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. Façana al carrer d’Eduard
Marquina
2. Façana al carrer des Colomer
3. Vista de les dues construccions
5. Replanell de pissarra
6. Replanell en voladiu de pedra

5

6

FID

1315

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

FID

1315

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El mur de façana que delimita la parcel·la amb façana al carrer d’Eduard Marquina
s’acull al nivell de protecció 2 (Protecció del tipus). Per tant, la construcció que
s’aixequi en aquest front, d’acord amb els criteris del PGOU i el PE, s’adequarà a la
preexistència d’aquesta façana. Així es determina en l’apartat de regulació de la
intervenció i persegueix la voluntat d’aprofitar les estructures de tancament originals,
amb les seves obertures respectives, amb la posibilitat de recrèixer un nivell de forma
coherent i integrada amb aquesta construcció.
La construcció del carrer des Colomer, gaudiria d’un nivell 4 (Adequació ambiental).
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Solar (EM) - Planta baixa + 1 nivell (COL) / 1

TIPUS COBERTA:
er
1 aigua pl. baixa i 2 aigües 1 nivell

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 1315 consta de dues construccions que donen, una al carrer d’Eduard Marquina i
l’altra al carrer des Colomer. Totes dues presenten una composició molt senzilla en la que hi ha
un predomini dels volums plens (massís sobre el buit). Estan formades per una planta i segueixen
el desnivell dels dos carrers als quals donen. Al carrer d’Eduard Marquina, la façana es presenta
amb una sola porta d’entrada al damunt de la qual s’aprecien els replanells o escopidors en
pissarra pintada en blanc, de dues finestres tapiades.
Al carrer des Colomer trobem en canvi, una porta d’entrada i una finestra lateral.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament diferenciable
FUSTERIES: de fusta pintada en color verd

Bo

COBERTA: 1 aigua p. baixa i 2 aigües primer nivell, vessants amb teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant de fibrociment embegut en
el mur

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 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
S’autoritza la modificació de la volumetria existent, amb façana al carrer d’Eduard
Marquina, d’acord amb els criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XIX-XX (1978-80)

F. Villavecchia (3r niv)

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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

3

1

1.
Façana al carrer d’Eduard Marquina
2.
Façana al carrer des Colomer
3.4.5.6. Detalls obertures i desguàs coberta

5

6

FID

1316

FID

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

1316

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Dos cossos construïts. La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de
protecció 4 (Adequació ambiental) requerint-se, únicament, la supressió dels
estenedors en façana. És la que es determina en l’apartat de regulació de la
intervenció. La construcció del carrer des Colomer, gaudiria també d’un nivell 4.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües de teula àrab

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer d’ Eduard Marquina mostra tres nivells i unes obertures de mides i proporcions
diferents no alineades entre elles.
En planta baixa trobem aquesta seqüència: una finestra petita, una finestra de dimensions
mitjanes, la porta d’entrada, allargada i culminant amb arc, i un’ altra finestra petita de forma
rectangular allargada tipus espitllera, en la que un dels brancals està inclinat uns 60º (foto 3).
En la planta primera, la façana presenta només dues àmplies finestres rectangulars tancades
amb porticons de fusta. La façana es tanca amb una terrassa que endarrereix el pla de façana i
que presenta una barana metàl·lica pintada en negre, que destaca al mig de la façana tota
blanca. Replanells i llindes de pissarra.
Al carrer des Colomer no s’aprecia cap façana només el mur de tancament del jardí.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc (carrer d’Eduard Marquina) i mur de paredat de pedra de Cadaqués
pintat en blanc en la façana al carrer des Colomer.

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en blanc i verd

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A la regulació de la intervenció els punts indicats a la 1a columna fan referència a E. Marquina i a la 2a a Colomer
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA
Conservació estructura urbana (2b) EM
Eixample (3c) COL

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
S’autoritza la construcció de nous cossos afegits d’acord amb els criteris del PGOU i
PE
S’autoritza 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 o tortugada-canal de coberta

●/●

S’autoritza l’extracció dels estenedors a la façana d’Eduard Marquina

●/

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

FID

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

1317

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. d’Eduard Marquina,10 / C. des Colomer,10
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

3

4
1

1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Façana al carrer des Colomer
3.4.5. Detalls
6. Vista de les dues parcel·les

5

FID

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

1317

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangulars

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
La construcció del carrer des Colomer, gaudiria també d’un nivell 4.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/ 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada - faldó + terrasses - terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 1317 consta de dues construccions que donen, una al carrer d’Eduard Marquina i
l’altra al carrer des Colomer. La primera està formada per tres nivells: en pl. baixa trobem dues
entrades, una que porta als nivells superiors i l’altra presenta l’accés a la pl. baixa, culminant amb
un arc. En la pl. baixa hi ha també una finestra rectangular de dimensions mitjanes, que es
repeteix en el nivell superior amb decoracions ceràmiques. Aquí les obertures se situen alineades
amb les de la pl. baixa: en línia amb la porta amb arc hi ha un balcó amb llosa en voladiu i a la
seva esquerra, una finestra decorada com l’anterior, amb peces ceràmiques blanques i blaves.
Tanca aquesta part de la façana una cornisa amb dentells decorada inferiorment amb una franja
ceràmica blanca i verda; al damunt d’ aquesta se situa una nova planta construïda en un moment
posterior. La façana al carrer des Colomer es presenta amb una única planta amb dues obertures
i una porta d’accés, emmarcades amb una franja pintada en blanc, situades en un mur amb
paredat de pissarra vista en la seva part inferior, i arrebossat i pintat en blanc en la part superior.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc / pissarra vista amb una part arrebossada i pintada en blanc

Bo/Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: ceràmics

Bo/Regular
Bo/Regular

FUSTERIES: fusta ocre/ fusta verda

Bo/Regular

COBERTA: Inclinada (un faldó) i plana (terrasses – terrat) / plana

Bo/Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Bo/Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-se 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 la reestructuració de tot el tercer nivell i la seva adequació, inclosa la de les
terrasses superiors, per permetre la disposició d’una única coberta tradicionals, a dues
aigües.
El sòcol de pedra de Cadaqués, a la façana de Colomer, 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 d’Eduard Marquina, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge unifamiliar
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1.
2.
3.
4.

Façana al carrer d’Eduard Marquina
Façana al carrer des Colomer
Detall finestra
Vista de les dues parcel·les

3

FID

1318

FID

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

1318

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
La construcció del carrer des Colomer, gaudiria també d’un nivell 4.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangulars

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 1318 consta de dues construccions que donen, una al carrer d’Eduard Marquina i
l’altra al carrer des Colomer
La façana al carrer d’Eduard Marquina té 4 nivells sobre rasant; la planta baixa, amb dues
entrades i una petita finestra quadrada, es presenta amb paredat de pedra vist. La planta primera
mostra un balcó amb llosa i barana metàl·lica al qual s’accedeix des de dues obertures situades
una a prop de l’ altra. El darrer nivell està format per un balcó corregut i un gran finestral que
agafa tota l'amplada de la façana.
L’alçat al carrer des Colomer presenta només dues entrades, la porta de garatge i la porta
d’accés a l’habitatge; els pilars es mostren aplacats amb pedra i la part final de la façana
arrebossada i pintada en blanc.

Bo

Acabats.
Planta baixa amb paredat de pissarra vista, la resta arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Arcs rebaixat de pedra de Cadaqués

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada en verd i blanc / fusta pintada en blanc

Bo

COBERTA: inclinada dues aigües asimètriques de teula àrab /inclinada dues aigües de teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic

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 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 els existents. Les plantes baixes de
les dues construccions s’hauran d’encalcinar
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

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 d’Eduard Marquina, 14
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

3

2

1
1.
2.
3.
4.

4
Façana al carrer d’Eduard Marquina
Façana al carrer des Colomer
Detall porta d’entrada
Vista des de l’ església

FID

1319

FID

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

1319

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
La construcció del carrer des Colomer, gaudiria també d’un nivell 4.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Plana i inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 1319 té dos alçats, un al carrer d’Eduard Marquina, i l’altre interior al jardí que dona al
carrer des Colomer.
La façana visible està formada per tres nivells sobre rasant amb una alternança de plens i buits
equilibrada, tot i que sense un ordre distributiu predominant. En planta baixa trobem la porta
d’entrada d’àmplies dimensions, amb una petita finestra a la dreta i una altra a l'esquerra tancada
amb porticons de fusta. En el primer nivell trobem dos balcons amb barana metàl·lica situada
sobre una llosa en voladiu reduït. El segon nivell presenta un balcó allargat que ocupa quasi la
totalitat de la façana i que és clarament un afegit posterior. S’hi accedeix mitjançant dues finestres
de mides diferents. Tanca la façana un ràfec amb teules que anticipa l’ampit el terrat situat en el
darrer nivell.
Al carrer des Colomer només es veu un mur que tanca la parcel·la amb una porta en l’extrem
esquerra, fins a la meitat amb paredat de pedra vist i la resta arrebossat i pintat en blanc.
Replanell d’accés revestit de lloses de pissarra
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: porticons i persianes de corda pintades en verd

Regular

COBERTA: Plana amb terrat i inclinada a dues aigües

Regular

DESGUÀS COBERTA: no visible

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 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 per adequar-se als criteris del
●
PGOU i el PE

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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 d’Eduard Marquina
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 inclinada tradicional

●

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

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

SITUACIÓ

C. d’Eduard Marquina,16 / C. Colomer, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de Renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

3

2
1. Façana al carrer des Colomer
2. Façana al carrer d’Eduard Marquina
3. Vista des de l’església

FID

1320-1321

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

FID

1320-1321

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
La construcció del carrer des Colomer, gaudiria també d’un nivell 4.
Totes dues construccions son contràries a l’esperit de preservació de les tipologies
més associades al conjunt històric de Cadaqués i hauran d’adequar-se, en un futur,
als criteris que determina el PE.
Carrer d’Eduard Marquina, 16 / Colomer, 8 (FID 1320) / Colomer, s/n (FID 1321)
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2
/
2

TIPUS COBERTA:
Incl. 2 aigües / 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció i façana al carrer des Colomer presenta una porta d’entrada i diverses lluernes
situades arran de carrer que evidencien el desnivell existent entre els dos vials que limiten la
parcel·la. En el nivell superior trobem tres finestres de diferent mida i proporció sense alineació
horitzontal.
La construcció i façana de l’edifici al carrer d’Eduard Marquina està formada per un accés central
lleugerament endarrerit respecte al pla de façana, flanquejat per dues portes cotxeres.
El primer i segon nivell estan constituïts per balcons continus separats per unes parets mitgeres,
que donen sortida als 4 apartaments que ocupen l’ edificació.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: fusta pintada en blanc/ fusta color natural

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües 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

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

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 les façanes per recuperar el ritme vertical
S’autoritza el tractament de les mitgeres o parets vistes, d’acord amb els criteris del PE
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 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 i s’autoritza la fragmentació de la coberta
continua actual per trencar la linealitat. També s’autoritza la supressió de terrasses

●

S’autoritza la fragmentació dels balcons continus i la seva disposició individualitzada,
d’acord amb els criteris del PE
S’autoritza desplaçar l’aparell d’aire condicionat i l’antena parabòlica cap un lloc menys
visible des de l’exterior

●

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

1322

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 18
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

3
1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Detall llosana balcó
3. Detall finestra
1

FID

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

1322

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana consta de 3 nivells sobre rasant. En planta baixa trobem dues entrades: una al cos d’
escala i l’altra al garatge.
El primer i el segon nivell es repeteixen amb un balcó que endarrereix el pla de façana creant una
àmplia terrassa. Els dos balcons es diferencien només pel vol de la llosana (lleugerament més
sortida la del segon nivell). Les dues llosanes de formigó, porten un revestiment del cantell a partir
de peces ceràmiques esmaltades, característiques de l’arquitectura dels anys 1970.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres, pintades en blanc a excepció de la porta d’entrada

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat de blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

Regular

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
ENDERROCS

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

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació compositiva i formal de la façana, vinculada a
l’arquitectura exigible en un conjunt històric

●

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

●
●

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 20
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. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Detall balcó
3. Vista des de l’església

FID

1323

FID

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

1323

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 3 (Protecció
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Plana + inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 1323 s’aprecia integrada amb la resta de les edificacions veïnes; la
relació entre buits i plens és equilibrada i les obertures se situen alineades entre elles i
col·locades centralment.
L’alçat es composa de tres nivells sobre rasant; en planta baixa trobem l’accés als habitatges i la
porta cotxera precedida per una petita rampa que la connecta amb la cota del carrer. En el nivell
superior trobem un balcó amb llosa en voladiu i barana de forja, que es repeteix idèntic en el nivell
següent (planta segona). Tanca la façana l’ampit del terrat, constituït per un mur parcialment
foradat amb una gelosia ceràmica que aparegué arran de la modificació sobre el model original
que disposava de la tradicional coberta a dues aigües.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada de blanc

Regular

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

●
●
●
●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la substitució del terrat per la coberta tradicional a 2 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 d’Eduard Marquina, s/n
●

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

Posició del solar des d’Eduard Marquina

Tanca al carrer d’Eduard Marquina

FID

1324

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

FID

1324

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada 2b i
queda vinculada a una operació de nova planta, amb front al carrer d’Eduard Marquina
i jardí privat a partir de l’accés des de Colomer.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar /
solar

COMPOSICIÓ I MATERIALS

TIPUS COBERTA:
ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.
Arrebossat
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2b)

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

REGULACIÓ DELS USOS
Els que regula el Pla Especial per la zona d’actuació

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 24
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1
1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Detall porta
3. Detall balcó
3

FID

1325

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

FID

1325

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

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 està formada per una planta baixa que es presenta amb un predomini de les parts
plenes ja que només presenta la porta d’entrada. En els nivells superiors apareixen lloses en
voladiu formant els balcons (el de la planta segona amb més vol). Tots els balcons disposen de
baranes metàl·liques.

Regular

Regular

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

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües 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

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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per a l’adequació
als criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures 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 d’Eduard Marquina, 26
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Final 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

3

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

Façana al carrer d’Eduard Marquina, 26
Detall balcó
Detall finestra
Detall llosa
Detall desguàs coberta
5

FID

1326

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

FID

1326

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 2 (Protecció
del tipus). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció. Tot i que
tipològicament similar a d’altres, presenta característiques estilístiques diferenciades
respecte altres construccions locals. La façana és arrebossada, sense formar carreuat;
hi ha una voluntat de treballar els emmarcaments, la cornisa i sobretot la barana de
forja.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrassa-terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 1326 correspon a les característiques típiques de l’habitatge tradicional
de finals del segle XIX i començament del segle XX, entre 1890 i 1915.
En planta baixa trobem una finestra de grans dimensions i una porta d’entrada al cos d’escala.
En el primer nivell, alineat amb la finestra del pis inferior, hi ha un balcó amb llosa en voladiu,
barana de forja i mènsules decorades amb motllures d’inspiració vegetal. Tanca la façana una
remarcable cornisa, reforçada per diverses mènsules amb motllures, alternades amb motius en
relleu. La barana del terrat està formada per peces ceràmiques prefabricades pintades en blanc.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra, segurament sobreposat

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: s’emmarquen els brancals i les llindes de les obertures

Dolent

FUSTERIES: originals de fusta pintada en blau

Dolent

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa-terrat. Hi ha una part de la coberta esfondrada

Dolent
Dolent

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic pintat en verd

Dolent

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La parcel·la té dos fronts diferenciats corresponents als carrers d’Eduard Marquina i des Colomer. En aquesta
parcel·la només es pot edificar –amb PB+2- el front a Eduard Marquina (que és el que s’ha constituït). En la
façana al carrer des Colomer, apareix només una tanca que dona el jardí. El terreny que queda entre la
construcció actual i la tanca és un jardí privat.
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)
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 en la façana al carrer d’Eduard
Marquina

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana existent al carrer d’Eduard Marquina
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana existent
al carrer d’Eduard Marquina
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (tractament amb als
materials i textures originals de l’element)
Es 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 (possibilitat de la restauració de les
fusteries originals, encara existents)
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 la cornisa de remat

●

S’autoritza l’extracció del revestiment de pedra, situat al sòcol, o el seu encalcinat

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 28
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1947 aprox.)

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Pelai 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

2

1

1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Detall graó d’accés
3. Detall ràfec i canal de la coberta

3

FID

1327

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

FID

1327

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 3 (Protecció
ambiental) al tractar-se d’un habitatge unifamiliar senzill i correcte, perfectament
integrat en el context urbà del sector. El seu tractament ve determinat en l’apartat de
regulació de la intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 1327 presenta una composició molt senzilla: una planta baixa amb una
porta d’entrada i una finestra d’àmplies dimensions i un primer pis en el que se situen dues
finestres alineades amb les obertures inferiors.
S’aprecia un lleuger predomini dels plens sobre els buits.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: persianes de fusta pintades en vermell

Bo

COBERTA:

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Qualsevol ampliació de la volumetria existent, amb front al carrer d’Eduard Marquina, s’haurà d’adequar als ritmes
marcats pels dos eixos de composició que arrenquen de la planta baixa. Per tant la façana ha de recollir aquesta
reflexió.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
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 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 del ràfec 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 d’Eduard Marquina, 30
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Final S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

4. Façana al carrer d’E.
Marquina
5. Detall portes d’entrada

1. Detall balcó
2. Detall arc
3. Detall tercer pis

FID

1328

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

FID

1328

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 3 (Protecció
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
La remonta que es realitzà separa clarament les dues intervencions: l’estat original de
l’habitatge popular, força identificable i la nova operació, lleugerament endarrerida del
pla de façana.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a dues aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres plantes (2 originals i una de remonta); la relació buits-plens resulta
equilibrada i les obertures ben distribuïdes; la tipologia és la pròpia de l’habitatge tradicional de
finals del s.XIX: presència del balcó, barana de forja, llosana senzilla, resta de la façana plana,
etc...
En planta baixa trobem les dues entrades: la porta d’accés a la casa i la que originàriament havia
de ser la porta del local per guardar els estris del camp. En línia amb aquestes se situen en el
nivell superior, respectivament, una finestra i un balcó amb llosa i barana de forja decorada.
En el segon nivell un gran finestral ocupa la totalitat de l’amplada de la façana, i apareix protegit
per una barana metàl·lica continua. Tanca l’alçat l’ampit massís del terrat situat en el darrer nivell.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: s’intueix l’arc en pedra de Cadaqués de la porta d’entrada

Regular

FUSTERIES: persianes en fusta, tipus de llibret amb lames fixes, pintades en blanc

Regular

COBERTA: 1 aigua de teula àrab amb terrassa

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

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 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 de la terrassa i la formació d’una coberta tradicional
S’autoritza la regulació de les obertures del darrer nivell 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 32
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 carrer d’Eduard Marquina
Porta
Finestra
Llindar

4

FID

1329

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

FID

1329

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les
obertures ben distribuïdes; la tipologia és la típica de la casa tradicional de la primera meitat del
segle XX, transformada successivament amb l’afegit de la terrassa.
En planta baixa trobem les dues entrades: la porta d’accés a l’habitatge i la porta de garatge. En
línia amb aquestes, trobem, en la planta primera, respectivament, una finestra i un balcó amb
llosa en voladiu i barana metàl·lica.
En el segon nivell el ritme de les obertures, alineades amb les inferiors, es repeteix i per damunt,
tanca l’alçat l’ampit del terrat.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Regular

FUSTERIES: Hi ha finestres de fusta i d’altres no. Les persianes són de fusta, pintades en verd

Regular

COBERTA: Plana (terrat)

Regular

DESGUÀS COBERTA: --

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 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 a l’adequació
als criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix 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 terrassa del nivell superior, per poder formar la
tradicional coberta inclinada amb remat de teula

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 34
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Final S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Façana al carrer d’E. Marquina
2. Detalls obertures

2

FID

1330

FID

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

1330

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 4 (Adequació
ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana de la parcel·la 1330 s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta
equilibrada i les obertures, no sempre alineades, es troben de totes maneres ben distribuïdes: la
tipologia és la típica de l’ habitatge tradicional popular de finals del s.XIX, transformat
successivament amb l’afegit o remonta d’un ampli tercer nivell.
A la planta baixa trobem: la porta d’entrada a la casa i una petita finestra lateral. En línia amb
aquestes troben en el segon nivell, un balcó amb dues obertures, llosana de balcó i barana
metàl·lica de forja; lateralment se situa una petita finestra il·luminant la caixa d’escala.
El segon nivell es divideix en dos volums, un buit coronat per l’ampit del terrat i un altre massís
que presenta dues finestres no alineades entre elles, l’inferior donant llum de nou a la caixa
d’escala.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: llinda en sardinell de pedra de Cadaqués vista
FUSTERIES: de fusta pintada de verd

Bo
Bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab i plana (terrassa)

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd, baixant de fibrociment pintat en
blanc i interior, embegut en el mur.

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. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, 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 la intervenció per adequar estilística i formalment la remonta, d’acord amb
una nova composició de 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 36
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. mod.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2
1

1. Façana al carrer d’Eduard Marquina
2. Detall portes d’entrada

FID

1331

FID

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

1331

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la, amb front a dos carrers (Eduard Marquina i es Colomer), presenta una
construcció amb façana al carrer d’Eduard Marquina. La mateixa s’acull al nivell de
protecció 4 (Adequació ambiental). És la que es determina en l’apartat de regulació de
la intervenció. Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués i l’accés
als diferents nivells de l’habitatge.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a dos vessants i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les
obertures tot i que no alineades, estan distribuïdes homogèniament; la tipologia és la típica de la
casa tradicional de la primera meitat del segle XX, transformada successivament amb l’afegit d’un
nivell i del terrat superior.
En planta baixa trobem els dos accessos: la porta d’entrada a la casa i una porta de garatge, fruit
de la modificació original. No alineades amb aquestes se situen les obertures de la primera
planta: un balcó amb llosa en voladiu i barana metàl·lica i, als costats, dues finestres idèntiques i
simètriques.
En el segon nivell les obertures es diferencien totalment, un gran balcó lateral ocupa gran part de
la façana, a continuació del qual se situen dues finestres.
Per damunt, tanca l’alçat del carrer d’Eduard Marquina l’ampit del terrat; al darrera d’aquest terratterrassa, queda el tercer nivell de l’edificació.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: persianes i portes en fusta pintades en blanc i verd

Bo

COBERTA: Inclinada a 1 aigua, de teula àrab i terrassa-terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: --

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
A indicació de la propietat es deixa constància que el tercer nivell de l’habitatge fou autoritzat per la Comissió
d’Urbanisme de Girona.
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 cossos afegits que excedeixin la fondària edificable
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 la redefinició estilística de la façana en el tercer nivell especialment

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 38
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 al carrer d’Eduard Marquina
2. Detalls obertures

FID

1332

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

FID

1332-1333

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Les dues construccions descrites del carrer d’Eduard Marquina 38 i 40 (FID 1332 i
1333, respectivament), tot pertanyent a diferents parcel·les, són simètriques i s’acullen
al nivell de protecció 2 (Protecció del tipus). És la que es determina en l’apartat de
regulació de la intervenció. La construcció menestral original s’aixecà als inicis del
s.XIX, amb elements de valor estilístic.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.

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, de la construcció unitària i perfectament simètrica (1331 i 1332), s’aixeca sobre tres
nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les obertures ben distribuïdes; la tipologia
és la típica de les cases menestrals de començaments del segle XIX. En planta baixa trobem els
dos accessos dobles: la porta d’entrada a la casa i la porta que originàriament pertanyia al local
per emmagatzemar els estris del camp (vinya). En línia amb aquestes, trobem, en el següent
nivell, un balcó, també doble, amb llosa en voladiu i barana metàl·lica. També la segona planta
presenta un altre balcó, per cadascuna, tot i que el voladiu de la llosa és menor.
Acabats.
Arrebossat i pintat i en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes a base de carreus de pedra als baixos

Bo

FUSTERIES: de fusta pintada verd i blanc, amb persianes de corda pintades en blau

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
És remarcable l’emmarcament de les obertures dels baixos, a base de carreus irregulars de pedra, que formen els
respectius brancals, més les llindes adovellades, d’un únic arc de pedra la més reduïda. Es protegeixen també les
portes originals de fusta, als baixos, molt ben conservades. També cal destacar les baranes dels balcons de forja i
el ràfec a base de filades de maó disposats a 45º.
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)
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) i el respecte dels carreus de pedra que formen les
obertures de la planta baixa
Es 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 d’Eduard Marquina, 40
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 al carrer d’ Eduard Marquina, 40
2. Detalls obertures

FID

1333

FID

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

1333

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Les dues construccions descrites del carrer d’Eduard Marquina 38 i 40 (FID 1332 i
1333, respectivament), tot pertanyent a diferents parcel·les, són simètriques i s’acullen
al nivell de protecció 2 (Protecció del tipus). És la que es determina en l’apartat de
regulació de la intervenció. La construcció menestral original s’aixecà als inicis del
s.XIX, amb elements de valor estilístic.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les
obertures ben distribuïdes; la tipologia és la típica de les cases menestrals ben treballades des de
la tradició popular. En planta baixa trobem els dos accessos: la porta d’entrada a la casa i la porta
que originàriament pertanyia al magatzem. En línia amb la porta principal i seguint l’eix de
composició de la façana trobem, en el següent nivell, un balcó amb llosa en voladiu i barana
metàl·lica de forja. També la segona planta presenta un balcó, tot i que el voladiu de la llosa és
menor, com ho marquen els cànons compositius.
La parcel·la 1333 forma part amb la 1332 d’ una parella de parcel·les ‘bessones’, que repeteixen
el mateix model compositiu i formal, seguint un eix de simetria.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes formats per carreus de pedra als baixos

Bo

FUSTERIES: fusta pintada en verd i blanc, amb persianes de corda pintades en blau

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
És remarcable l’emmarcament de les obertures dels baixos, a base de carreus irregulars de pedra, que formen els
respectius brancals, més les llindes adovellades, d’un únic arc de pedra la més reduïda. Es protegeixen també les
portes originals de fusta, als baixos, molt ben conservades. També cal destacar les baranes dels balcons de forja i
el ràfec a base de filades de maó disposats a 45º.
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)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i el PE
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 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

Es prohibeix la modificació de composició, vessants 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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 42
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 carrer d’Eduard Marquina
Detall llosa
Façana al carrer des Colomer
Garatge

4

FID

1334

FID

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

1334

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La construcció del carrer d’Eduard Marquina s’acull al nivell de protecció 2 (Protecció
del tipus). És la que es determina en l’apartat de regulació de la intervenció. Es tracta
d’un habitatge tradicional de finals del s.XIX - principi del segle XX. Construcció
senzilla però formalment ben equilibrada, només desvirtuada per la modificació que
comportaren les obertures dels garatges.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués, tal i com es pot veure
en la fotografia.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les obertures
ben distribuïdes; la tipologia és la típica de les cases tradicionals.
En planta baixa trobem la porta d’entrada a la casa, la porta cotxera i una finestra amb reixa entre
les dues. En el següent nivell trobem dos balcons amb llosa en voladiu decorada inferiorment amb
peces ceràmiques i barana metàl·lica.
En la planta segona el ritme de les obertures, alineades amb les inferiors, es repeteix.
L’alçat al carrer d’es Colomer no és gaire visible ja que dona a un pati exterior tancat per un mur
amb paredat de pedra de Cadaqués.
Encara apareixen les varilles metàl·liques per suspendre les persianes de corda.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

FUSTERIES: portes, finestres i persianes en fusta pintades en blau

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal +
terrassa en cos sortint de l’edificació principal (façana Colomer)

Bo

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

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 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 la façana al carrer d’Eduard Marquina
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 de l’edifici principal
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 d’Eduard Marquina, 44
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge trad. modif.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

1. Façana al c. d’Eduard Marquina
2. Façana al carrer des Colomer

FID

1335

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

FID

1335

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Les dues construccions (Eduard Marquina i Colomer) s’acullen al nivell de protecció 4
(Adequació ambiental). Les dues són reformables, tot i això, en aquest segon cas
s’admetrà l’enderroc i la substitució per una edificació de nova planta, a partir de la
redacció d’un projecte global d’intervenció.
Al carrer des Colomer, hi ha una tanca de pedra de Cadaqués.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
TIPUS COBERTA:
Planta baixa + 2 nivells /
3
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells; la relació entre buits i plens resulta equilibrada i les
obertures ben distribuïdes; la tipologia és la típica de les cases tradicionals tot i que transformada.
En planta baixa trobem una porta cotxera i l’accés als habitatges dels pisos superiors. En línia
amb aquestes, en la planta primera, hi ha dues obertures que donen a un balcó continu amb llosa
en voladiu i barana metàl·lica que les uneix.
En la següent planta, el ritme de les obertures, alineades amb les inferiors, es repeteix.
L’alçat al carrer des Colomer es composa d’una planta baixa i un nivell; les obertures dels dos
pisos se situen alineades i mostren la mateixa tipologia. En planta baixa donen a un pati exterior
lleugerament enfonsat respecte al nivell del carrer i estan protegides pel voladiu del balcó del pis
superior, amb ampit massís.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES:

Regular

FUSTERIES: de fusta pintada en colors blanc i verd

Regular

COBERTA: Inclinada a dues aigües de teula àrab, asimètriques

Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 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 a l’adequació als
criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
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 i la substitució per una edificació de nova planta, de la
construcció amb façana al carrer des Colomer

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 46
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.
2.
3.
4.

Façana al c. d’Eduard Marquina
Detall balcó
Detall porta
Detall balcó 2º pis
4

FID

1336

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

FID

1336

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció aixecada a la segona meitat del segle XIX, segons les característiques
tradicionals de Cadaqués: proporció vertical en el tractament de les obertures i
adequació de la composició general de la façana a les condicions de parcel·la estreta.
La remonta ha estat força respectuosa en el tractament dels balcons, però el tamany i
la forma de les obertures és contradictori amb la tipologia.

CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana s’aixeca sobre tres nivells sobre rasant; la relació buits-plens resulta equilibrada i les
obertures ben distribuïdes, tot i que no sempre alineades.
La tipologia és la típica de les cases tradicionals, transformada amb l’afegit del segon nivell.
En planta baixa trobem un accés i una finestra amb reixes. En línia amb aquestes, se situen les
obertures de la primera planta, que es repeteixen idèntiques a excepció de la llinda d’ aquestes,
que és amb arc rebaixat, i d’una nova obertura en l’extrem esquerra. L’ obertura del mig presenta
a més un balcó amb llosana en voladiu i barana metàl·lica.
En la planta segona apareixen dos balcons amb llosana en voladiu i àmplies obertures que
culminen també amb arc rebaixat. Tot i la similitud, aquestes pertanyen a la remonta d’ època
posterior.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta en les plantes originals, pintades en vermell i d’alumini les de la remonta,
lacat en blanc

Regular

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

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica natural i baixant ceràmic sense pintar

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 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 a l’adequació als
criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures del tercer nivell: tamany, tractament i
disseny de fusteries

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, 4
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Finals 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 des Colomer.
2. Façana al carrer des Colomer.
3. Detall

3

FID

1337

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

FID

1337

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

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:
La construcció no respon a cap tipologia determinada. Està formada per dues plantes i
verticalment es troba dividida en dues parts; la primera, més senzilla, mostra dos accessos, un
just sota l’escala i l’altre en el nivell superior al qual s’accedeix pujant l’escala d’un tram i que està
acompanyat per una finestra, situada a la seva esquerra.
La segona part, més articulada, es troba endarrerida respecte al pla de façana deixant l’estructura
de jàsseres i pialrs, vista. Les obertures se situen frontal i perpendicularment en aquest buit de
doble alçada.

Bo /en
construcció

Bo/en
construcció

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes pintades en blanc

Bo

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

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics 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

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
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 de les obertures: ritme, proporció de forats, 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

C. d’Eduard Marquina, 48 / C. des Colomer, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Influència Noucentista
AUTOR

S.XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i Cafè (PB)
ÙS ACTUAL

Habitatge i Cafè (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.
2.
3.
4.

Façana al carrer del Doctor Bartumeus
Façana al carrer des Colomer
Façana al carrer des Colomer
Façana al carrer d’ Eduard Marquina

FID

1338

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2207)

FID

1338

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció amb alguns elements compositius emmarcats en el període noucentista,
podem parlar del segon noucentisme o tardà. Sobretot per la composició de la planta
baixa, amb el ritme d’arcades que determinen la terrassa exterior del Cafè.

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:
Les façanes del ‘café de la habana’, no presenten característiques tipològiques particulars, però
tot i això s’endevina la voluntat de definir un ritme de verticalitat a la construcció. Les obertures en
planta baixa estan formades per arcades i els accessos laterals que comuniquen amb les escales,
repeteixen aquesta forma. En els nivells superiors, el pla de façana queda endarrerit donant lloc a
unes terrasses amb àmplies obertures, que es diferencien de les finestres en façana, molt més
allargades i de proporcions rectangulars.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament

Dolent

FUSTERIES: de fusta, pintades en verd
COBERTA: Inclinada

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 (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●
●

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

●

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer des Colomer, s/n
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

FID

1339

FID

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

1339

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és inedificable i pot
quedar vinculada a les operacions d’habitatges amb front al carrer d’Eduard Marquina,
amb la consideració de jardí privat

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar
/
solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
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
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

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

ENDERROCS

S’autoritza la substitució del terrat per la coberta tradicional a 2 aigües

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
REGULACIÓ DELS USOS
Els que regula el Pla General per la zona d’actuació

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: bar - 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

2

4
4. Façana a la plaça Dr. Pont
5. Façana lateral
6. Façana al carrer d’Eduard Marquina

3

5

6
1. Detall balcó
2. Detall desguàs coberta
n
3. Balcó 2 nivell

FID

1340

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

FID

1340

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció d’habitatge tradicional del segle XIX, amb característiques formals
remarcables, com les llosanes dels balcons de pedra de Cadaqués i sobretot,
l’adequació al lloc on se situa, fent mitgera amb la plaça del Doctor Pont, és a dir amb
la platja de Portdoguer.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Dr. Pont es troba en un nivell inferior al del carrer d’Eduard Marquina.
La façana té eixos rítmics regulars i una alternança equilibrada de ple i buit. En la planta primera
trobem un balcó continu amb llosa de pedra i dues obertures verticals que hi donen accés. En
línia amb aquestes estan les obertures del segon nivell, amb dos balcons formats per una llosa de
pedra de vol mínim. Tanca la façana el ràfec que remata una cornisa de teules. En la façana
lateral predomina el ple: trobem només dues obertures alineades tot i que de diferent dimensió,
situades en les plantes baixa i primera. La mateixa relació ple-buit es mostra en la façana del
carrer d’Eduard Marquina. Aquí només veiem una porta i una finestra en la planta baixa i 3
finestres més de la mateixa dimensió en els nivells superiors, tot i que no alineades.

Bo

Bo

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

Bo

COBERTA: Inclinada a 2 aigües amb carener paral·lel a la façana principal i terrassa-terrat

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada i baixant de fibrociment pintat en blanc
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
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 cossos afegits
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació a PGOU i PE
●
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana principal (Portdoguer)
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana principal
(Portdoguer)
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 o 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 remonta del tercer pis (volum disconforme) i la seva posterior
adequació de l’espai, com a faldó de coberta que entregui en façana
S’autoritza l’adequació de la important façana mitgera a la plaça

●

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

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 1340, emmarcada en vermell. A la
part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta àrea de l’important front
marítim de Portdoguer, amb la Casa Turull i de la Riba d’en Pitxot, així com l’encaix i la proporció de
les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1340

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

SITUACIÓ

Carrer d’ Eduard Marquina, 3
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

2

1
1. Façana a la Riba d’en Pitxot
2. Façana al carrer d’Eduard Marquina, 3
3. Coberta
3

FID

1341

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

FID

1341

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 dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edificació presenta, donant a la Riba d’en Pitxot i davant de la porta d’entrada, un espai de
servei.
La façana té eixos rítmics regulars i una alternança equilibrada entre plens i buits. En planta baixa
hi ha la porta d’entrada a la casa i l’accés al garatge; alineats amb aquests, trobem, en el primer
nivell, dos balcons amb lloses en voladiu i en el segon, dos balcons més amb vol reduït i una
finestra al mig, afegida posteriorment i ocupant l’agulla entre els dos. Tanca la façana una filera
de 4 finestres amb una cornisa-davantal de maons.
En la façana al carrer d’Eduard Marquina hi ha només una porta i dues finestres simètriques en
planta baixa, i en els pisos superiors, 4 finestres, dues a cada nivell, alineades entre elles i de la
mateixa dimensió.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color ocre

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: persiana de corda i finestres en fusta pintades en verd

Bo

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

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant de ceràmica color natural

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
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, excepte per adequar-se
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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●
●
●
●
●
●
●

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 1341, emmarcada en vermell. A la
part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta àrea de l’important front
marítim de Portdoguer, amb la Casa Turull i de la Riba d’en Pitxot, així com l’encaix i la proporció de
les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1341

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 5
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa burgesa
AUTOR

Finals 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

2
1. Façana a la Riba d’en Pitxot
2. Façana Carrer d’Eduard

4. Detall desguàs coberta
5. Panoràmica coberta

Marquina, 3

3. Detall escala

5

FID

1342

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

FID

1342

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la Riba d’en Pitxot té una planta baixa amb una porta d’entrada molt àmplia.
En línia amb aquesta trobem, en els pisos superiors, diverses obertures de la mateixa mida tot i
que amb diferent composició de les obertures; en el 1er nivell hi ha un finestral amb una única
obertura de 4 fulles; en el 2n, un balcó tancat a mode de tribuna, amb fusta pintada en verd que
queda delimitat superiorment per l’ampit massís del balcó del tercer nivell. Aquest presenta una
barana lineal formada per 3 tubulars paral·lels a la llosa i dues obertures verticals que hi donen
accés. Tanca la façana un ràfec de diverses capes pintat en blanc, que incorpora la tortugada de
desguàs de la coberta.
La façana posterior, en la que hi ha un predomini dels plens sobre els buits, mostra en planta
baixa una porta d’accés aixecada sobre diversos esglaons, amb una finestra amb reixa al costat.
En l’extrem dret de la planta primera hi ha un petit balcó amb barana metàl·lica.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; finestrals, finestres i porta d’accés i garatge pintats de verd i blanc

Bo

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

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 1342, emmarcada en vermell. A la
part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta àrea de l’important front
marítim de Portdoguer, amb la Casa Turull i de la Riba d’en Pitxot, així com l’encaix i la proporció de
les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1342

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

SITUACIÓ

Carrer d’ Eduard Marquina, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX- modif. 1955

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

F. Correa – A. Milà

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 Villavecchia

1960
1920

2

1

2006

1.
2.
3.
4.

Casa Villavecchia 1920-1960
Façana a la Riba d’en Pitxot
Façana Carrer E. Marquina
Detall balcó

3

4

FID

1343

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

FID

1343

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
És una de les intervencions del segon racionalisme (1950-69) més remarcables
realitzades a Cadaqués. Representa un model de transformació i remonta d’una
antiga construcció tradicional, incorporant el llenguatge de l’arquitectura moderna,
sense perdre de vista els valors autòctons, dels materials, de les tècniques
constructives i de la imatge externa.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la Riba d’en Pitxot té una planta baixa amb una porta de garatge força ample. Sobre
aquesta trobem: en el 1r nivell una finestra centrada en façana, en el 2n nivell un balcó amb una
petita llosa de pissarra i tornapuntes de ferro a 45º. En el tercer nivell, endarrerit respecte a la línia
de façana i construït el 1960, trobem una gran obertura que conforma una terrassa.
La façana al carrer d’Eduard Marquina té 2 nivells; arran de terra veiem dues petites finestres
tipus lluerna. En planta baixa hi ha una porta d’entrada i una petita finestra i dues finestres més al
segon nivell. Les façanes no presenten eixos de composició dominants i mostren un fort
predomini del ple sobre el buit.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta, pintades en blanc amb baranes metàl·liques negres i blanques
COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana principal

Regular
Bo
Regular

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies.
Es protegeix el xiprer situat davant de la façana de l’edifici en el seu front a la Riba d’en Pitxot.
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

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 en blanc (color original)
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
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 de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció de la coneguda Casa Villavecchia, emmarcada en vermell; aixecada
dins l’actual parcel·la FID 1343, abans de la intervenció dels anys 1960 obra dels arquitectes Federico
Correa i Alfons Milà. A la part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor
aquesta àrea de l’important front marítim de Portdoguer, amb la Casa Turull –a l’extrem dret- i de la
Riba d’en Pitxot, així com l’encaix i la proporció de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1343

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada els anys 1960,
publicada a la revista DOMUS, desprès del projecte de reforma de la Casa Villavecchia obra dels
arquitectes Federico Correa i Alfons Milà.

FID

1343

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

SITUACIÓ

Carrer d’ Eduard Marquina, 9
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa racionalista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1.
2.
3.
4.

Façana a la Riba d’en Pitxot
Façana Carrer d’Eduard Marquina
Detall balcó
Vista cobertura

2

3
4

FID

1344

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

FID

1344

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Aquesta construcció representa un altre exemple del primer racionalisme. Les teories
de l’arquitectura de l’avantguarda arriben a Cadaqués adaptant els criteris de
materials, formes i composició tradicional a les noves directrius de senzillesa, ritme,
ordre i manca d’ornamentació que proposaven les teories racionalistes a Catalunya.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la Riba d’en Pitxot està formada per tres nivells; la planta baixa té dues obertures, el
garatge i una porta d’entrada; en línia amb la primera hi ha l’obertura del balcó que presenta una
llosa amb forma de semicercles en els extrems i barana metàl·lica. La mateixa llosa es repeteix
entre el primer i el segon nivell a modus de marquesina.
Tanca la façana la barana continua del terrat del darrer nivell.
La façana al carrer d’Eduard Marquina és simètrica i mostra en el centre, sobre l’eix, la porta
d’entrada amb una finestra en el pis superior. Lateralment se situen dues obertures arran de terra
(lluernes) i alineades damunt d’ aquestes, dues finestres més en el primer nivell.
En general les dues façanes presenten eixos de composició centrals i mostren una relació
equilibrada entre plens i buits.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments

Bo

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

Bo

COBERTA: plana (terrat)

Bo
--

DESGUÀS COBERTA: --

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

COBERTES

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de la llosa del balcó de la planta primera, tot adaptant les
seves dimensions a les de la marquesina superior

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

●

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció aixecada dins l’actual parcel·la FID 1344, emmarcada en vermell. A la
part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta àrea de l’important front
marítim de Portdoguer, amb una part de la Casa Turull –a l’extrem dret- i de la Riba d’en Pitxot, així
com l’encaix i la proporció de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1344

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 11
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX (1970)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Racionalista
AUTOR

F. Correa – A. Milà

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 Fradera

1. Façana a la Riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina
3. Detall obertura al Carrer d’Eduard Marquina

FID

1345

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

FID

1345

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa racionalista que expressa la voluntat d’adaptar el llenguatge de l’arquitectura
moderna, sense perdre de vista els valors espacials, paisatgístics, constructius relatius
a l’arquitectura vernàcula. Cal protegir la riquesa compositiva expressada en les
façanes i la qualitat distributiva i orgànica dels espais interiors.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Prenent com a referència la veïna Casa Villavecchia, el saló se situa en l’ultima planta, ocupant
tot el nivell, sobre un enorme terrassa coberta. Els dormitoris es situen en les plantes inferiors; a
aquestes corresponen obertures de diferents mides i no en línia amb eixos.
La façana a la riba d’en Pitxot té una planta baixa amb un garatge força ample.
Sobre aquesta trobem: al 1r nivell, 3 finestres, al 2n nivell, altres dues.
Al tercer nivell, endarrerit respecte al pla de façana, trobem una gran obertura que dona a la
terrassa.
La façana al carrer d’Eduard Marquina té dos nivells d'obertures. La planta baixa presenta una
porta d’entrada, una finestra i una obertura protegida per lamel·les metàl·liques. En el segon nivell
trobem una finestra balconera sense llosa, només amb barana metàl·lica.
Les façanes no tenen eixos de composició dominants i mostren un predomini del ple sobre el buit.

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: llindar i davantals ceràmics

Bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats de color vermell, excepte el tercer
nivell on les fusteries estan pintades de blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, rematada per teula àrab

Bo
Bo

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
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

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 rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons els colors originals

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 el restabliment tipològic de les parts alterades en el temps, accentuant les
característiques estructures espacials i formals pròpies

●

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

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

Imatge del front marítim de Portdoguer i l’inici de la Riba d’en Pitxot, realitzada entre els anys 1915-18.
Presenta la primitiva construcció de la Casa Fradera, emmarcada en vermell; aixecada dins l’actual
parcel·la FID 1345, abans de la intervenció dels anys 1960 obra dels arquitectes Federico Correa i
Alfons Milà. A la part inferior, una ampliació de la mateixa fotografia on es detalla millor aquesta àrea
de l’important front marítim de Portdoguer, amb la Casa Turull –a l’extrem dret- i de la Riba d’en Pitxot,
així com l’encaix i la proporció de les seves edificacions entre mitgeres.

FID

1345

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 13
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

1683 - 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
DENIMINACIÓ : Ses Voltes de Port d’Alguer (Portdoguer)

2
1

3

1.
2.
3.
4.

Façana a la Riba d’en Pitxot
Detall de la terrassa a la Riba
Façana sota els arcs
Façana al carrer d’Eduard Marquina

4

FID

1346

FID

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

1346

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Sobre les antigues construccions i les tradicionals voltes del front marítim de
Portdoguer, al segle XVII, s’aixequen les edificacions d’habitatge tradicional a finals
del s.XIX donant caràcter a aquesta zona de la riba.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Tram de carrer porticat damunt la riba d’en Pitxot, al costat de Portdoguer. La porxada es situa
davant de les façanes de dues cases entre mitgeres i adossada a elles. Formada per tres arcs de
mig punt, més els dos lateral a cada extrems, i voltes de quatre punts. Al damunt, sobre les voltes
hi ha els terrats coberts. La façana s’articula per tant amb volums que sobresurten i obertures que
no segueixen un eix de distribució, tot i que la relació entre plens i buits és equilibrada. Sota el
porticat hi ha l’entrada amb unes finestres de mides similars tot i que no alineades entre elles.
Sobre les voltes del porticat es mostra una coberta que segueix el perfil de la terrassa, i en el
segon nivell unes finestres balconeres sense llosa.
La façana al carrer d’Eduard Marquina presenta una composició molt més senzilla: una porta
d’entrada amb unes lluernes arran de terra que evidencien el desnivell existent entres els dos
carrers de la parcel·la; una finestra en la primera planta i tres més en la tercera amb mides
diferents i no alineades verticalment.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes, pintades en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, rematada per teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics esmaltats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 1. Prot. integral- voltes
Nivell 2. Prot. tipus - cases

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1/2 Protecció Integral/Tipus. Art 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.
Supressió de la finestra de coberta de la casa del nº 13
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures
Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altre acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza el 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 igual als originals

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer d’ Eduard Marquina, 15
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XVIII-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2

1

4
1.
2.
3.
4.

Façana a la Riba d’en Pitxot
Espai sota les voltes de la Riba d’en Pitxot
Façana al carrer d’Eduard Marquina
Detall de finestra d’Eduard Marquina

3

FID

1347

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

FID

1347

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana que dona a la riba d’en Pitxot es presenta amb 4 nivells sobre rasant; les obertures es
troben en general alineades i la relació entre buits i plens és equilibrada.
La façana mostra dos accessos de diferent amplada; en el primer pis hi ha tres petits balcons
sense llosa dos dels quals se situen en línia amb les obertures inferiors de les portes.
En el segon nivell es repeteix la seqüència de les obertures (excepte la finestra del mig) però en
aquesta planta queden unides per un balcó continu amb barana metàl·lica.
El tercer nivell presenta dues obertures alineades amb les inferiors, la de l’esquerra molt més
àmplia que totes les altres. De la coberta a dues aigües despunta en aquest alçat un darrer nivell
amb una finestra de dues fulles que trenca el pla de la coberta, sobresortint.
La façana al carrer d’Eduard Marquina es distribueix en dues plantes: la planta baixa amb l’
entrada i tres finestres, i el pis superior amb tres finestres més d’ iguals dimensions que tanquen
l’ alçat.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc amb sòcol de pedra de Cadaqués
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres pintades en verd i blanc

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües, rematada per teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant interior

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Nivell 1. Prot. integral- voltes
Nivell 2. Prot. ambiental - cases

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions pels Nivells 1/2Protecció Integral / Ambiental. Art 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

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
Eliminació de la finestra de coberta del nº 13

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 d’Eduard Marquina, 17
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
3

1. Façana al Carrer d’Eduard
Marquina
2. Façana a la riba d’en Pitxot
3. Detall desguàs coberta

2

FID

1348

FID

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

1348

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana que dona a la riba d’en Pitxot es presenta amb 4 nivells sobre rasant; les obertures es
troben en general alineades i la relació entre buits i plens és equilibrada.
La façana mostra dos accessos de diferent amplada; en el primer pis hi ha tres petits balcons
sense llosa dos dels quals se situen en línia amb les obertures inferiors de les portes.
En el segon nivell es repeteix la seqüència de les obertures (excepte la finestra del mig) però en
aquesta planta queden unides per un balcó continu amb barana metàl·lica.
El tercer nivell presenta dues obertures alineades amb les inferiors, la de l’esquerra molt més
àmplia que totes les altres. De la coberta a dues aigües despunta en aquest alçat un darrer nivell
amb una finestra de dues fulles que trenca el pla de la coberta, sobresortint.
La façana al carrer d’Eduard Marquina es distribueix en dues plantes: la planta baixa amb l’
entrada i tres finestres, i el pis superior amb tres finestres més d’ iguals dimensions que tanquen
l’ alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc amb sòcol de pissarra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd i algun element pintat en blanc

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, rematada per teula àrab

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixant interior

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous 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’eliminació del revestiment de pedra al sòcol; la modificació del finestral
3r pis i del terrat disconforme

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina,19 /Riba Pitxot, 10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2
1

1.
2.
3.
4.

Façana a la riba d’en Pitxot
Façana al Carrer d’Eduard Marquina
Detall desguàs coberta
Detall finestra

3

4

FID

1349.1

FID

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

1349.1

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El FID 1349 presenta dues construccions bessones, la 1349.1 i la 1349.2 que, amb el
temps han patit una evolució diferent.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la parcel·la 1349.1 tenen una proporció plens - buits equilibrada i les obertures es
troben en línia. La façana a la riba Pitxot té una planta baixa amb dues portes d’entrada, de mida i
usos diferents. En el primer nivell trobem un balcó amb llosa i dues obertures diferents; en el
següent pis hi ha dues finestres alineades amb les inferiors tot i que de diferent mida.
En el tercer nivell trobem dos amplis finestrals que fan pensar que es tracta d’ una planta afegida
en un segon moment.
La façana al carrer d’Eduard Marquina té tres nivells; l’ inferior presenta, a nivell del carrer, dues
petites finestres tipus lluerna; la planta baixa en canvi mostra una porta d’entrada en l’extrema
dret i una mica més aixecades, dues finestres tancades amb porticons de fusta blancs. En el
primer nivell s’ aprecien dos balcons sense llosa, amb barana metàl·lica.
Acabats.
Arrebossat i pintat de blanc amb sòcol aplacat de pedra de Cadaqués

Bo

Bo

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

Bo

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

Bo
Bo

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del pis tercer (volum disconforme)
S’autoritza l’extracció del revestiment de pissarra del sòcol

●

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 d’Eduard Marquina,21 / Riba Pitxot,10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

2
1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina
1

FID

1349.2

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

FID

1349.2

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El FID 1349 presenta dues construccions bessones, la 1349.1 i la 1349.2 que, amb el
temps han patit una evolució diferent.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de l’edificació 1349.2 tenen una proporció plens-buits equilibrada i les obertures es
troben en línia. La façana a la riba Pitxot té una planta baixa amb una porta d’entrada de gran
mida, coronada per un arc rebaixat. En el primer nivell trobem un balcó continu amb llosa, i un pla
de façana endarrerit respecte al principal. A més la llosa es reforça amb mènsula massissa de
forma quasi triangular. En el segon nivell hi ha dues finestres de proporcions verticals, protegides
per unes lames. L’ alçat es tanca amb la barana continua del terrat del darrer nivell.
La façana al carrer Marquina té en el nivell inferior, una petita finestra-lluerna arran de carrer, en
planta baixa la porta d’entrada a la dreta i una mica més amunt una finestra. En el següent nivell
hi ha un balcó amb barana massissa decorada en la seva part superior, amb peces ceràmiques
esmaltades en ocre i verd.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre amb sòcol de pissarra.

Regular

Regular

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

Regular

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

Regular
Regular

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per a l’adequació als
criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element). Eliminació del sòcol revestit amb pissarra
Es 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 volum disconforme del pis
tercer i la continuïtat del faldó de coberta per entregar a la façana de la Riba.
S’autoritza també, la reducció del tamany d’obertura en aquest 3r pis en la façana
d’Eduard Marquina. Extracció del revestiment de pissarra al sòcol de l’edifici

●

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)

La Riba d’en Pitxot. Anys 1980. La casa identificada amb el FID 1349.2 és la primera de la dreta.

FID

1349.2

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 23
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 la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina

FID

1350

FID

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

1350

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la riba Pitxot és bastant regular amb obertures de forma rectangular de diferent mida
tot i que en línia vertical.
En planta baixa trobem l’ entrada al garatge a sobre de la qual se situen dos balcons sense llosa
que corresponen al primer nivell; el segon té dos balcó amb una petita llosa, i tanca la façana un
gran finestral que agafa pràcticament tota l’amplada de la façana, protegit per una barana
metàl·lica contínua i coronat per la tortugada ceràmica.
La façana al carrer d’Eduard Marquina es composa en planta baixa de dues obertures: l’accés a l’
habitatge, aixecat sobre 4 esglaons de pissarra i endarrerit respecte al pla de façana formant una
volta, i una finestra alineada verticalment amb la lluerna de semisoterrani.
En el segon nivell, tanquen la façana dues finestres iguals entre elles.

Regular

Regular

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

Regular

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

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant de fibrociment vermell

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per adequar-se als
criteris del PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del finestral del 3r pis amb façana a la Riba

●

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

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

La Riba d’en Pitxot. Anys 1980. La casa identificada amb el FID 1350 és la segona de la dreta.

FID

1350

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
SITUACIÓ
Carrer d’Eduard Marquina, 25
DENOMINACIÓ
CASA ILLESCAS
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

1946-49 (2n Rac.)

EMPLAÇAMENT

AUTOR

Sixte lllescas

ÙS ORIGINAL

Habitatge unifamiliar
ÙS ACTUAL

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

2

1
1. Façana a la Riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina
3. Detall tribuna-balcó

3

FID

1351

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

FID

1351

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En la construcció d’Illescas, inscrita en el segon racionalisme, destaca la realització de
la tribuna tancada, suportada per una gran mènsula trapezoïdal que com a forma –
sense funció- es repeteix per la part superior del mateix cos formant la seva coberta.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONS.

FAÇANES:
L’edifici presenta dues façanes, una al n. 25 del carrer d’Eduard Marquina, amb una composició
lineal, amb tres finestres, dues arran de terra, corresponents al nivell semi-soterrani i una al nivell
superior, situada lateralment. Com accés a la casa, trobem una porta de fusta exterior que
comunica amb unes escales que connecten amb la riba Pitxot. La façana a la riba Pitxot es
composa d’ obertures diferents entre elles; en planta baixa mostra dues entrades, tipològicament
clàssiques: l’accés a la casa i l’entrada a l’aparcament. Façana –la de l’arc de mig punt- que Sixte
Illescas va entendre com a provisional, ja que ell proposava continuar els porxos del començament
de la riba, però que esdevingué definitiva. Aquesta part de la façana s’ha deixat en pedra de
Cadaqués. En la planta primera trobem dues obertures molt diferents entre elles: una tribuna-balcó
amb una llosa de forma trapezoïdal, i al costat, quasi en negatiu, el pla de façana queda endarrerit
marcant un buit culminant amb un arc de mig punt. Dues finestres idèntiques se situen en el tercer i
darrer nivell, tancant l’alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb paret de pedra vista en planta baixa

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintadats en verd

Bo

COBERTA: inclinada a una vessant

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica natural i baixant de fibrociment vermell

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, així com la distribució original de l’interior
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

COBERTES
ENDERROCS
I ALTRES
INTERV.

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element). A la planta baixa s’encalcinarà la paret de pedra de pla
Es 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 seran pintades segons els colors originals de la mateixa: 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; les tècniques constructives i els
materials emprats seran iguals als originals

●

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

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

La Casa Illescas (1946-49) i la Riba d’en Pitxot. Fotografia dels anys 1980.

FID

1351

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 27
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

1
1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina
3. Detall porta

3

FID

1352

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

FID

1352

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En cas de substitució de l’edificació es conservaran els sostres de volta i les lloses de
pissarra dels balcons del primer pis

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’edifici té dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina, amb un únic nivell dotat d’una porta
d’entrada i diverses finestres, i l’altra a la riba Pitxot.
Aquí la façana presenta tres nivells amb una planta baixa pintada recentment en blanc, a
diferència de la resta de la façana, que presenta un color ocre.
Les obertures es distribueixen de la següent manera: en planta baixa dues entrades de grans
dimensions, una d’elles corresponent a una botiga, i l’altra emmarcada per un arc rebaixat i uns
brancals amb pedres a sardinell. En el nivell superior trobem dos petits balcons amb lloses de
pissarra a conservar, En el segon nivell hi ha un altre balcó de dimensions superiors, amb una
llosa de considerable voladiu i construcció més recent.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color ocre

Dolent

Dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: arc rebaixat i brancals de la porta d’accés (Riba) de pedra

regular

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

Dolent

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

regular
regular

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

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts i
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats,
d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa del present PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
Reconversió de l’obertura en banderola en balconera –o balconeres- amb predomini de la
proporció vertical i composades segons eixos verticals. Les llosanes tindran una llargària
màxima de 2 m, una separació mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim de 50 cm, i un
cantell de 12 cm; mantindran una separació a veïns de 60 cm i estaran centrades en els
eixos de les obertures
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). Els brancals i llinda de pedra de l’obertura en PB s’haurà d’encalcinar
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 actuació general sobre obertures i també sobre el vol, la forma i la proporció del
balcó del tercer nivell; així com en tota la façana a Eduard Marquina

●

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)

La Riba d’en Pitxot. Anys 1980. La casa identificada amb el FID 1350 és la quarta des de la dreta.

FID

1352

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

SITUACIÓ

C. d’Eduard Marquina, 29 / Riba Pitxot, 8
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

1
1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard
Marquina
3. Detall desguàs coberta
4. Detall llinda

3

4

FID

1353

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

FID

1353

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En cas de substitució de l’edificació es conservaran els sostres de volta

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:
Les façanes de l’edifici reflecteixen el desnivell existent entre el carrer d’Eduard Marquina i la Riba
d’en Pitxot. La façana marítima (Riba) presenta tres nivells sobre rasant, i l’altra en canvi, només
un en planta baixa.
La primera presenta dues entrades de diferents dimensions com correspon a la seva tipologia; al
damunt trobem un balcó per planta, tots dos dotats amb llosa en voladiu tot i que amb diferent
barana i obertures. El balcó de la planta primera té una barana massissa fins a la meitat, i el de la
planta segona, metàl·lica en la seva totalitat. Les finestres també són diferents: una finestra i una
Balconera de grans dimensions en la primera, i dues obertures d’ iguals dimensions en la segona.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol amb aplacat de pedra de Cadaqués

Regular/
en obra

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintats en verd o envernissat color natural

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab, paral·leles a la façana

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada en verd i baixant interior

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts i
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats,
d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa del present PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
P1: Reconversió de les obertures amb predomini de la proporció vertical i composades
segons eixos verticals en relació a la planta superior. Supressió de la part d’obra de la
barana. P2: Les lloses dels balcons tindran una llargària màxima de 2 m, una separació
mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim de 50 cm i un cantell de 12 cm; mantindran una
separació a veïns de 60 cm i estaran centrades en els eixos de les obertures
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 i s’autoritza l’extracció del
revestiment de pedra
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que la fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

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 les dues façanes, especialment la de la Riba, atenent a:
balcons, baranes de balcó, proporcions i mides de les obertures

●

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 d’ Eduard Marquina, 31
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 a la riba d’en Pitxot
Façana al Carrer d’Eduard Marquina
Detall escala
Detall porta

4

FID

1354

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

FID

1354

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En el cas de substitució de l’edificació es conservaran els sostres de volta

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana que dona a la riba Pitxot es presenta amb tres nivells sobre rasant. La planta baixa té
una entrada central i una finestra a cada costat, i els dos nivells superiors, cadascú un balcó amb
llosa en voladiu, barana metàl·lica i dues obertures.Les obertures es troben alineades entre elles i
els plens i els buits s’ intercalen de manera equilibrada. La façana que dona al carrer d’Eduard
Marquina, a causa del desnivell existent, es composa de dos nivells: una planta baixa, amb una
entrada i dues finestres i, el primer pis, endarrerit respecte al pla de façana, i al qual s’ accedeix
mitjançant una escala amb esteses ceràmiques i contrapetges formades per palets de riera i
formigó. Aquesta està situada entre les dues façanes i trenca amb els seu desenvolupament la
línia de coronament de l’ alçat principal al carrer. L’alçat es tanca amb la fila alineada de finestres
del primer nivell i l’accés lateral, coronats per la tortugada esmaltada en verd.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra

Bo

Bo

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

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teula àrab, paral·leles a la façana

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts i
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats,
d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa del present PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
PB: Extracció del revestiment de pissarra; reconversió de la finestra apaïsada cap a una de
ritme vertical. P2: Les lloses dels balcons tindran una llargària màxima de 2 m, una
separació mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim de 50 cm, i un cantell de 12 cm;
mantindran una separació a veïns de 60 cm i estaran centrades en els eixos d’obertures
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

●
●
●

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 d’obertures i balcons en les dues façanes i s’haurà d’adequar el
volum disconforme de la P3

●

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 d’Eduard Marquina, 33
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

1

2
1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al carrer d’Eduard Marquina

FID

1355

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

FID

1355

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana es presenta molt regular i sense decoracions arquitectòniques. En planta baixa trobem
els dos típics accessos de la casa menestral. En les plantes primera i segona trobem dos balcons
amb llosa en voladiu i barana, que es diferencien només per la mida de l’ obertura que hi té accès
(la de la planta primera ha estat visiblement ampliada en un període posterior).
La façana al carrer d’Eduard Marquina es presenta amb tres diferents tipologies de finestres: en
planta baixa, arran de carrer, hi ha dues lluernes, petites i rectangulars. En planta baixa apareix
al damunt, una finestra de grans dimensions i a la seva dreta, la porta d’accès. Tanquen l’ alçat
dues petites finestres de proporcions quadrades, situades distants entre elles, en la planta
primera.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en blanc i verd

Bo

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

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts i
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats,
d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa del present PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
P1: Reconversió en obertura o obertures amb predomini de la proporció vertical.
P2: La llosana del balcó tindrà una llargària màxima de 2 m, un vol màxim de 50 cm, i un
cantell de 12 cm
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 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

●

Adequació de la remonta del tercer nivell (volum disconforme) i posterior realització del faldó
de coberta entregant a la façana de la Riba. S’autoritza la redefinició d’obertures i balcons
en les dues façanes

●

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 d’Eduard Marquina, 35
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XIX (1940)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Noucentista
AUTOR

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

1

1. Façana a la Riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina

2

FID

1356

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

FID

1356

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció obra de l’arquitecte noucentista Pelagi Martínez. S’utilitzen elements del
repertori d’aquest corrent com: entrada amb arc; mostrar l’estructura de bigues de
fusta vistes; tres finestrals en arc i quarterons distribuïts segons la composició
habitual; baranes de terrat amb gelosia, etc...

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La casa, construïda per l’arquitecte Pelagi Martínez i Patricio en els anys 1940, presenta dues
façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i una que dona a la riba Pitxot. La diferència de nivells
entre les façanes és reflex del desnivell existent entre els dos carrers.
La façana a la riba Pitxot consta de tres nivells sobre rasant. La planta baixa es troba
lleugerament aixecada respecte al carrer i s’ hi accedeix mitjançant una escala de dos trams
perpendiculars que dona lloc a un buit en façana, rematat amb un arc de mig punt. En el nivell
següent trobem un balcó continu amb tres finestres balconeres també amb arc de mig punt.
Tanca l’alçat la barana massissa amb parts calades del terrat on se situa el tercer nivell. La
façana al carrer d’Eduard Marquina es composa senzillament d’ una porta d’entrada amb una
finestra lateral, i un balcó alineat amb l’accés, en planta primera.
Arran de terra s’aprecia la ventilació de l’espai del soterrani.

Bo

Bo

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

Bo

COBERTA: inclinada a dues aigües, de teula àrab amb carener paral·lel a les façanes i terrassa

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics esmaltats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
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 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 el 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

●

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 d’ Eduard Marquina, 37
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XIX (1965-1975)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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.
5.

Façana a la riba d’en Pitxot
Façana al Carrer d’Eduard Marquina
Detall porta
Detall desguàs coberta
Detall paret planta baixa

4

3

5

FID

1357

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

FID

1357

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la riba d’en Pitxot consta de tres nivells. En planta baixa trobem les entrades als
aparcaments, intercalades amb agulles o pilastres revestides amb pissarra. Al damunt, es situa
una obertura continua agafant pràcticament tota l'amplada de la façana, tancada amb porticons
corredissos de lamel·les. El segon i el tercer nivell es presenten tots dos amb balcons amb
cantonades aixamfranades i tancats amb fusteries en la seva part central.
La façana al carrer d’Eduard Marquina té una porta d’entrada central i la resta de la planta baixa
està formada per una gelosia de peces perforades. Al damunt trobem un balcó amb dues
obertures i dues finestres laterals de grans dimensions.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc, planta baixa amb paredat de pissarra

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; finestres i persianes correderes pintada en blanc (portes de garatge
pintades en verd)

Bo

COBERTA: Inclinada a 1 aigua, rematada de teula àrab i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics pintats en verd

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts i
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats,
d’acord amb els paràmetres establerts per la normativa del present PE
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
P1: Reconversió en obertura o obertures amb predomini de la proporció vertical. P2:
Supressió del cos tancat; reconversió en balconera –o balconeres- amb predomini de la
proporció vertical, o apaïsada tipus finestra. La/es llosa/es del balcó tindrà/n una llargària
màxima de 2 m, una separació mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim de 50 cm i un
cantell de 12 cm; mantindran una separació a veïns de 60 cm i l’ortogonalitat amb la façana
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) i s’encalcinarà la pissarra disposada en planta baixa
Es 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’enderroc del cos sortint (volum disconforme) Definició de les dues façanes en
l’aspecte d’obertures, composició i tractament general.

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 d’ Eduard Marquina, 39
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Noucentista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1

1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina

2

FID

1358

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

FID

1358

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció d’un habitatge unifamiliar burgès sota els criteris del noucentisme més
clàssic en l’aspecte compositiu: simetria des de la planta baixa fins el coronament de
l’edifici mitjançant una barana treballada sobre l’eix central, sense oblidar l’òcul sobre
la porta d’accés i les dues balconeres semicirculars.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici presenta dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i una altra que dona a la riba
d’en Pitxot. La diferència de plantes entre les dues façanes és el reflex del desnivell existent entre
els dos carrer.
La façana a la riba pitxot consta de tres nivells sobre rasant. En planta baixa hi ha una porta
cotxera culminant amb arc sobre la qual se situa una finestra de forma circular. En les plantes
primera i segona, alienats sobre el mateix eix vertical, hi ha dos balcons, un per planta, amb
lloses circulars i baranes metàl·liques. Donant accés a aquests se situen uns finestrals de grans
dimensions que creen una sensació de buit en la façana, equilibrada per la presència de les
lloses en voladiu. Tanca l’alçat la barana del terrat, amb una barana calada, semblant a la
formada per balaustres.
La façana al carrer d’Eduard Marquina es presenta en general senzilla; emmarcada en la tipologia
de la casa tradicional, es composa d’ una porta d’accès i una finestra lateral en planta baixa, i un
balcó amb llosa en voladiu, alineat amb aquesta, en la part esquerra de la façana.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i finestrals, així com persianes de llibret pintades en verd

Bo

COBERTA: Inclinada a u vessant, rematat per teula àrab i terrat

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmics esmaltats en verd

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

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

FAÇANES

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

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
No se n’autoritza 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’ÀT2 (Front Marítim)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 41
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Noucentista
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 de n’Esperança Rahola

1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al carrer d’Eduard Marquina

FID

1359

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

FID

1359

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció que denota les característiques de l’estil noucentista, en aquest cas
concret centrades en l’expressivitat de la gran tribuna, suportada per tres mènsules i
amb un bon treball de la fusteria.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La parcel·la 1359 té dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i una altra que dona a la riba Pitxot. La
diferència de plantes entre les dues façanes és el reflex del desnivell existent entre els dos carrers.
La façana a la riba Pitxot consta de tres nivells sobre rasant i s’organitza al voltant d’un eix de simetria
central. En planta baixa trobem un accès centrat en façana, culminant amb un arc rebaixat. Al damunt se
situa una àmplia tribuna que es recolza sobre una llosa de considerable gruix i voladiu, reforçada per
mènsules amb relleus ornamentals. En la segona planta trobem un balcó continu recolzat sobre la tribuna i
amb barana de forja, amb dues obertures simètriques culminants amb arc rebaixat. Tanca l’alçat una cornisa
decorada amb diferents motius, i la barana del terrat del darrer nivell, en la que s’alternen parts massisses i
parts amb barana metàl·lica.
La façana al carrer Marquina es presenta bastant senzilla, emmacada en la tipologia de la casa tradicional.
Es composa d’una porta d’accès amb una finestra lateral en pl.baixa, i alineats amb aquestes, dos petits
balcons en la pl. primera, amb unes lloses en voladiu reforçades per mènsules decorades i baranes
metàl·liques. Tanca la façana una cornisa de decorada amb diferents motius i la barana amb balustrada del
terrat.

Bo

Acabats. Pintat i arrebossat de blanc amb revestiment de pissarra en planta baixa

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, finestrals i persianes de llibret pintades en verd

Bo

COBERTA: Plana (terrat) + inclinada a l’àtic

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
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
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altre acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element). S’autoritza l’eliminació del revestiment de pissarra en planta baixa
Es 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 el 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

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 d’Eduard Marquina, 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

1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina

FID

1360

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

FID

1360

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o
eliminació d’aquelles parts i elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta,
recuperant els valors tipològics que li són apropiats, d’acord amb els paràmetres
establerts per la normativa del present PE
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici té dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i una altra que dona a la riba d’en
Pitxot. La diferència de plantes entre les dues façanes és el reflex del desnivell existent entre els
dos carrers. La façana a la riba d’en Pitxot consta de tres nivells sobre rasant. En planta baixa hi
ha una porta cotxera i una petita entrada al cos d’escales. En les plantes primera, segona i
tercera, en línia amb les obertures inferiors, trobem tres balcons, un a cada planta, amb llosa de
forma semi hexagonal, i barana metàl·lica. Les obertures que hi tenen accès són de grans
dimensions creen una sensació de buit en la façana, equilibrada per a presència de les lloses en
voladiu. L ‘ alçat es tanca amb el ràfec de la coberta. La façana al carrer d’Eduard Marquina es
presenta en general senzilla: es composa de dues finestres per planta (amb un total de 3 plantes),
totes d’ iguals mides i situades alineades, en una relació equilibrada de plens i buits.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra

Bo

Bo

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

Bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües

Bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica pintada de verd i baixant interior

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
P1: Reconversió en obertura o obertures amb predomini de la proporció vertical. La llosa del
balcó tindrà un vol màxim de 60 cm i un gruix de 12 cm; mantindrà l’ortogonalitat amb la
façana. Supressió de la part d’obra de la barana. P2: Reconversió en balconera/es amb
predomini de la proporció vertical o apaïsada tipus finestra. La llosana/es tindrà una llargària
màxima de 2 m, una separació mínima entre elles de 30, un vol màxim de 50 cm i un cantell
de 12 cm; mantindrà una separació a veïns de 60 cm i l’ortogonalitat amb la façana
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
Es prohibeix altre acabat que l’arrebossat i el pintat. Extracció del revestiment de pissarra
del sòcol
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 l’adequació del pis tercer (volum disconforme)
S’autoritza l’eliminació de les persianes enrotllables i de les baranes existents

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 d’Eduard Marquina, 43
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

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

1. Façana a la riba d’en Pitxot
2. Façana al Carrer d’Eduard Marquina

FID

1361

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

FID

1361

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En aquesta construcció cal diferenciar el tractament de les dues façanes. Mentre la
façana interior, Eduard Marquina, està perfectament integrada amb la tipologia de
l’habitatge tradicional del nucli antic, la façana marítima –modificada en els anys 196070- presenta una contradicció evident amb les edificacions noucentistes d’aquesta part
del front marítim.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a dues aigües i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’edifici té dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i una altra que dona a la riba Pitxot. La
diferència de plantes entre les dues façanes és el reflex del desnivell existent entre els dos
carrers. La façana a la riba d’en Pitxot consta de tres nivells sobre rasant. En planta baixa trobem
una porta i una petita finestra, totes dues emmarcades per una franja pintada en blau clar. En les
plantes superiors (primera, segona i tercera), en línia amb les obertures inferiors, trobem tres
balcons, un a cada planta, amb llosa en voladiu i barana metàl·lica. Les obertures que hi tenen
accès són de grans dimensions i creen una sensació de buit en la façana, equilibrada per a
presència de les lloses en voladiu. La façana al carrer d’Eduard Marquina es composa
senzillament d’una porta d’accés amb una finestra lateralment, i en el primer pis un balcó amb
llosa de voladiu reduït i barana metàl·lica. L‘alçat es tanca amb la barana massissa del terrat.
Acabats.
Pintat i arrebossat de blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes llibret pintades: blau i blanc (RP) o verd (EM)

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües, rematada de teula àrab i terrassa-terrat

Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU i PE
P1: Reconversió en obertura o obertures amb predomini de la proporció vertical. La llosa del
balcó tindrà un vol màxim de 60 cm i un gruix de 12 cm; mantindrà una separació a veïns de
60 cm. P2: Reconversió en balconera/es on prevalgui la proporció vertical o apaïsada tipus
finestra. La llosana/es seran exemptes, amb una llargària màxima de 2 m, una separació
mínima entre elles de 30, un vol màxim de 50 cm i un cantell de 12 cm; mantindrà una
separació a veïns de 60 cm
Es prohibeix la modificació de composició i eixos d’obertures (EM)

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 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

●
●

S’autoritza l’adequació del pis tercer (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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer d’Eduard Marquina, 45
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XIX-XX (1950)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 d’Eduard Marquina
Vista lateral
Vista lateral
Façana a la riba d’en Pitxot

FID

1362

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

FID

1362

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 dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les construccions que formen les parcel·les FID 1362-1363 tenen dues façanes, una al carrer
d’Eduard Marquina i l’altra donant a la riba d’en Pitxot. La diferència de plantes en les dues
façanes, és el reflex del desnivell existent entre els dos carrers. La façana a la riba d’en Pitxot
consta de tres nivell sobre rasant. En planta baixa se situen les dues portes cotxeres,
emmarcades amb obertures en arc englobades en un mateix sòcol de pedra vista. La resta de la
façana es divideix verticalment en dues parts: una part massissa a la dreta, amb dues finestres
alineades entre elles, i una segona part amb les obertures de les terrasses cobertes, que
endarrerint el pla de façana, la fan més lleugera creant una relació d’ igualtat entre buits i plens,
tot i que de desequilibri general. La façana al carrer d’Eduard Marquina es presenta força senzilla:
es composa, en els dos nivells que la formen, de tres obertures per planta, alineades; en la planta
baixa l’ obertura central forma la porta d’accés.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra

Regular

Regular

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

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües i rematada de teula àrab

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts o
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

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 al PGOU i PE
P1: No s’admet el pla endarrerit de la façana. Reconversió en obertura o obertures a
alineació de façana amb predomini de la proporció vertical. P2: El pla endarrerit ho podrà
estar un màxim de 3 m.
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. S’encalcinarà la planta baixa
realitzada en pedra de Cadaqués
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 del pis tercer (volum disconforme)
S’autoritza la redefinició d’obertures i un tractament d’adequació a l’entorn edificat

●

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 d’Eduard Marquina, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional plurif.
AUTOR

S. XIX (1950)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 d’Eduard Marquina
Vista lateral
Vista lateral
Façana a la riba Pitxot

FID

1363

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

FID

1363

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La construcció té dues façanes, una al carrer d’Eduard Marquina i l’altra donant a la riba Pitxot –
Dr. Bartomeus. La diferència de plantes en les dues façanes, és el reflex del desnivell existent
entre els dos carrers.
La façana a la riba Pitxot consta de tres nivell sobre rasant. En planta baixa se situen les dues
portes de garatge, emmarcades amb obertures en arc englobades en un mateix sòcol de pedra
vista. La resta de la façana es divideix verticalment en dues parts: una part massissa a la dreta,
amb dues finestres alineades entre elles, i una segona part amb les obertures de les terrasses
cobertes, que endarrerint el pla de façana, la fan més lleugera creant una relació d’ igualtat entre
buits i plens, tot i que de desequilibri general.
La façana al carrer d’Eduard Marquina es presenta força senzilla: es composa, en els dos nivells
que la formen, de tres obertures per planta, alineades; en la planta baixa l’ obertura central forma
la porta d’accés.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb sòcol de pissarra

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: d’alumini lacat en verd (finestres i persianes de llibret); de fusta les portes d’accés

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües, rematada de teula àrab i plana (terrat-terrassa)

Regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica i baixant pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts o
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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 al PGOU i PE

●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix 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 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 de l’edifici que possibiliti un millor tractament. Substitució de
les fusteries d’alumini.

●

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 Bellaire, 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

3/4
2

1

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer des Vigilant
Façana al carrer Bellaire
Detall porta d’entrada a la botiga
Detall cornisa
Detall balcó

5

FID

1377

FID

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

1377

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 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer des Vigilant està formada per 5 plantes sobre rasant; en planta baixa mostra
l’entrada al local comercial que se situa alineat amb les dues finestres del primer nivell; la resta de
les plantes presenten balcons amb àmplies obertures alineades entre elles.
Cada planta està regularment marcada per una cornisa que ressegueix totes les façanes.
La façana lateral segueix el mateix ritme en cada planta: dues petites finestres de mides diferents,
se situen centralment alineades verticalment.
La façana al carrer de Bellaire està formada, en la base, per una porta d’accés a la casa i una
finestra, i per damunt d’aquesta 3 obertures en línia vertical. Aquí la casa sembla modificar la
seva tipologia.
Tanca l’edifici en façana una cornisa treballada amb dentells.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Parc. Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: d’alumini i de fusta

Regular

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

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant en fibrociment pintat de blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Les dues darreres plantes són volums disconformes i s’hauran d’adequar d’acord amb el PGOU i el PE
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 al PGOU i PE

●
●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix 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 les plantes afegides sobre el nivell PB+2 (volums disconformes)
S’autoritza l’adequació del tamany de les obertures corresponents a la planta baixa, primera
i segona, en la façana del carrer des Vigilant
S’autoritza la reducció de la longitud i l’amplada del balcó de la 2a planta

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer Bellaire, 4
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

2

4

3
1
1. Façana al carrer de sa Bretxa
2. Detall tortugada al carrer des
Vigilant
3. Façana al carrer des Vigilant
4. Detall planta baixa al carrer de
sa Bretxa
5. Detall balcó
6. Detall balcó

5

6
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Comp. de rectangles

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de sa Bretxa es pot dividir en dues parts: una part amb mur massís i una sola
obertura en planta baixa i una altra, amb 2 obertures situades en línia per damunt de la porta
d’entrada. Tanca l’alçat l’ampit-barana massís del terrat del darrer nivell al qual s’accedeix des
d’un volum endarrerit respecte al pla de façana, afegit en un segon moment.
La façana al carrer Vigilant presenta unes obertures disposades de manera desendreçada,
només alineades horitzontalment i amb la porta d’entrada.
S’ aprecia un predomini dels plens sobre els buits. Les obertures mostren mides i proporcions
diferents.
Com a tancament de l’alçat hi ha l’ampit massís del terrat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en blanc (sa Bretxa) i verd (Vigilant)

Regular

COBERTA: inclinada a 1 aigua i terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Destaca la llosana del balcó de la primera planta al carrer de sa Bretxa. 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, llevat l’adequació a la normativa
urbanística vigent senyalada al PGOU i el PE

●
●
●

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

●

El cos del quart nivell és, d’acord amb el PGOU i el PE, un volum disconforme i només
s’autoritzaran obres de consolidació i de rehabilitació, d’acord amb el que precisa la
normativa en aquests casos.

●

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, 2
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

4

1

2
1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer de Bellaire
Façana al carrer des Vigilant
Detall cornisa al carrer de Bellaire
Finestra-balcó al carrer de Bellaire
Porta al carrer de Bellaire
5

FID
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FID

1379

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular allargada

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de sa Bretxa està formada per un únic eix d’obertures alineades verticalment,
situades en la part esquerra. La resta de la façana, presenta un mur massís a excepció d’una
petita finestra quadrada al nivell de planta baixa.
La façana es corona amb una cornisa amb dentells, únic element decoratiu.
Al carrer des Vigilant, la façana és mostra molt estreta, i ocupada totalment amb tres obertures
alineades, i per l’ampit del terrat, meitat massís i meitat amb barana metàl·lica.
Les façanes presenten un predomini dels plens sobre els buits i destaca l’absència d’eixos
compositius.

Regular

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc
EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd (Bellaire) i blanc (Vigilant)
COBERTA: inclinada a un vessant i terrat

Regular
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 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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al
PGOU i PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures a la façana del carrer de Bellaire
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures a la façana
del 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
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 inclinada entregant a
la façana del carrer des Vigilant a partir del ràfec característic

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer de sa Bretxa, 10
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

3

1
1.
2.
3.
4.

2
Façana al carrer de sa Bretxa
Façana al carrer des Vigilant
Detall balcó
Detall segon nivell
4
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TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Comp. de rectangles

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de sa Bretxa s’articula amb 4 obertures situades en tres plantes sobre rasant.
En planta baixa trobem la porta d’entrada a la perruqueria amb el seu aparador; en línia vertical hi
ha les obertures dels nivells superiors. Com a coronament s’aprecia una petita cornisa i
l’arrancada de la coberta. La façana al carrer des Vigilant es presenta molt estreta, amb predomini
dels buits sobre els plens: en planta baixa tenim una entrada, a sobre de la qual, en línia vertical,
se situen una finestra per planta. Tancant l’alçat hi ha la barana metàl·lica del terrat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament d’obertures
FUSTERIES: de fusta pintada en blanc, beige, portes d’entrada de fusta en blau i blanc

Regular

COBERTA: 1 aigua inclinada de teula àrab amb terrat

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant pintat en blanc

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment el portal original al carrer des Vigilant. Tot i l’interès tipològic i 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

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
PE (PB+2 i ARM 9m)
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 la restitució de la coberta a dues aigües i la supressió del terrat
S’autoritza la recuperació de les fusteries originals, especialment als baixos
S’autoritza l’adequació de l’àtic (volum disconforme)

●

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

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

SITUACIÓ

Carrer de sa Bretxa, 8
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i taller
ÙS ACTUAL

Habitatge i taller
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 Bretxa

2. Façana al carrer de sa Bretxa

FID

1381

FID

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

1381

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Triangular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana, en general molt senzilla, està formada per una porta d’entrada i una petita finestra en
planta baixa; en els nivells superiors trobem tres obertures, molt petites i no alineades. Seguint el
carrer la façana gira i es composa, d’una entrada al local comercial (perruqueria), amb una
finestra a l'esquerra i alineades superiorment dues obertures. A la segona planta s’aprecia només
una obertura i, tancant l’alçat, l’ampit del terrat.

Regular

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament de les obertures. Llindar de pissarra i
davantals de ceràmica
FUSTERIES: de fusta, envernissades en color natural

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat

Bo
Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu de la façana, que li atorga el Nivell de Protecció 3; s’autoritza l’adequació volumètrica
d’acord amb el PEU i el PGOU
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 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 al
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
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 supressió del cos del tercer nivell i l’adequació de l’obertura
d’accés al local, més el manteniment del ritme i la proporció de buits i plens a la
façana

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

●
●
●

●
●
●
●
●

●

FID

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

1382

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Bretxa, 6
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Restaurant i perruqueria
ÙS ACTUAL

Restaurant i perruqueria
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

4
2

1.
2.
3.
4.
5.

Façana al carrer de sa Bretxa
Façana al carrer des Vigilant
Detall porta d’entrada
Detall desguàs coberta
Detall balcó

5

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

FID

1382

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Comp. de rectangles

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana al carrer de sa Bretxa no presenta eixos principals predominants i en el seu alçat
predomina el volum ple.
La planta baixa té tres entrades de diverses mides i en planta primera només una finestra no
alineada amb cap de les obertures inferiors. La façana al carrer des Vigilant consta d’una entrada
al restaurant i d’una petita porta; alineat verticalment un balcó tancat conformant una tribuna amb
grans finestres i la coberta rematada per teules àrabs, remata l’alçat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament de les obertures
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en vermell o envernissades color natural

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües i plana (terrat)

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

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
al PGOU i PE
Es prohibeix la l’afegiment 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 supressió de construccions afegides com la tribuna
S’autoritza la substitució del terrat i la formació d’una coberta tradicional a
dues aigües amb ràfec entregant 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 de sa Bretxa, 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

2

1

3
1. Façana al carrer de sa Bretxa
2. Detall desguàs coberta
3. Detall balcó

FID

1383

FID

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

1383

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
És remarcable la composició de la façana i el respecte que la propietat ha tingut per
mantenir la qualitat dels seus elements: la porta d’accés amb la tradicional persiana de
llibret; la fusteria original del finestral del primer pis (el del segon s’ha renovat) i les
llosanes i baranes dels balcons.
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 façana al carrer de sa Bretxa es presenta amb tres obertures alineades verticalment: la porta
d’entrada i dos balcons; per damunt d’aquests i endarrerit respecte al pla de façana trobem el
tercer nivell, formant una terrat.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments de les obertures
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en color blau.

Regular

COBERTA: inclinada, a dues aigües de teula àrab / terrat

Regular
Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

Tot i l’interès compositiu de la façana, 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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la seva
adequació als criteris del PGOU i el PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana del carrer de sa Bretxa
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 cos superior amb terrat-terrassa, per la formació de
la coberta tradicional a dues aigües, amb faldons 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

1384

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de sa Bretxa, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Menestral modif.
AUTOR

S. XIX - 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 a la plaça del Doctor Trèmols
2. Façana al carrer des Vigilant
3. Detall balcó
3

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

FID

1384

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Cal esmentar que la finca també disposa d’una altra construcció, amb façana al carrer
des Vigilant, formada per una petita entrada en planta baixa i dues finestres en el
nivell superior. La resta de l’alçat se situa endarrerit respecte al pla de façana, seguint
una altra inclinació.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la plaça del Doctor Trèmols està formada per una planta baixa -on hi ha l’entrada a la
pastisseria- i en el mateix eix vertical, apareixen dos balcons amb llosana en voladiu i àmplies
finestres.
La façana al carrer des Vigilant s’aixeca amb 4 nivells sobre rasant, la planta baixa i tres plantes
més, dotades de finestres de diferents mides tot i que en general són alineades entre elles.
La diferència entre les dues façanes porta a pensar en transforacions patides al llarg del temps.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments de les obertures

Regular

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres envernissades o pintades en verd / pers. enrotllab. blanc

Regular

COBERTA: inclinada de teula àrab

Regular
Regular

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

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 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
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 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
Elements a adequar: reconversió en obertura amb predomini de la proporció vertical
(planta primera); reconversió en obertura/es amb predomini de la proporció vertical. La
llosana del balcó tindrà una llargària màxima de 2 m, una separació mínima entre elles
de 30 cm, un vol màxim de 50 cm i un cantell de 12 cm, sense cap aplacat (planta
segona); supressió de la llosa de balcó i barana a l’alineació de façana (planta tercera).
S’autoritza la supressió de les persianes enrotllables i la seva substitució per les
tradicionals de llibret.

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial a nivell d’usos generals (Art. 141 i 142)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

1385

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del Doctor Trèmols, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
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

3

1
1.
2.
3.
4.

Façana a la plaça del Doctor Trèmols (es Portal)
Façana al c. des Vigilant
Detall desguàs coberta
4
Detall cobertes

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

FID

1385

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
En aquest edifici, s’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma,
substitució o eliminació d’aquelles parts o elements que no s’adeqüen a l’ambient que
els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats. Tots els tipus d’obres
que puguin tenir incidència en les façanes, estaran vinculades a l’adequació de les
parts i elements indicats en la regulació de la intervenció
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES.
La façana, aixecada respecte al nivell de la plaça del Doctor Trèmols, es composa de dues parts
formant un angle recte. Cadascun dels dos és format per tres plantes sobre rasant. També les
llosanes dels balcons segueixen la pendent de la façana. Les obertures probablement han estat
ampliades a posteriori, excepte una que mostra les seves dimensions originàries i que és
justament la que fa pensar en la possible transformació al llarg del temps.
La façana al carrer des Vigilant és l’original, no té balcons amb llosana volada i, a part de
l’entrada en planta baixa, presenta finestres de diverses mides i una finestra balconera.
Les obertures no segueixen eixos definits.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: de fusta; portes finestres i persianes de corda pintades de verd / pers. enrot. blanq.

Regular

COBERTA: inclinada a 2 aigües de teula àrab amb carener paral·lel a la façana a la plaça del Dr.
Trèmols

Regular

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment i tortugada esmaltada en verd

Regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 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 al 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

●

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

●

Elements a adequar: P1. Reconversió en obertura/es amb predomini de la proporció vertical.
La llosana del balcó tindrà un vol màxim de 60 cm i un gruix de 12 cm, sense cap tipus
d’aplacat (planta primera). P2. 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 cantell de 12 cm,
sense cap tipus d’aplacat (planta segona)
S’autoritza la supressió de les persianes enrotllables (planta segona)
S’autoritza la supressió del revestiment ceràmic de les llosanes dels balcons en l’adequació

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial a nivell d’usos generals (Art. 141 i 142)

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

FID

1386

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riba de N. Llorens, s/n / C. des Vigilant, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i comerç
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

1

2

3

4
1.
2.
3.
4.

Façana a la Riba de Nemesi Llorens
Façana
Detall tarja
Detall finestra 1ª planta

5

FID

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

1386

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Composició general de l’edifici, reforçat per l’emmarcament de les obertures. Tot i que
la intervenció realitzada ha destacat en excés aquests emmarcaments. Ara s’hauran
d’adequar per acomodar-los a la integració general de la façana
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 1 aigua i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana a la Riba de Nemesi Llorens està formada per una planta baixa, amb l’entrada del
restaurant i tres nivells, amb obertures que segueixen un eix de simetria. Una cornisa blava per
damunt de l’ entrada, trenca l’alçat: en el primer nivell trobem un balcó central i dues finestres
laterals, per damunt de les quals se situen alineades dues fileres de balcons. Tanca la façana una
cornisa i l’ampit-barana del terrat.
Totes les obertures presenten emmarcaments vistos.
La façana lateral, amb obertures similars, es desenvolupa en alçada amb una entrada i una filera
de balcons. La particularitat de la façana consisteix en una finestra situada sobre la porta
d’entrada, de forma circular.

Bo

Bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb emmarcaments de les obertures de maó vistos
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes a base de maó massís, vistos

Bo

FUSTERIES:
envernissades

Bo

de fusta; portes i finestres i persianes de corda pintades en color blau i/o

COBERTA: 1 aigua amb teula àrab i terrat

Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Nucli antic (1)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 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 a l’adequació dels
elements esmentats d’acord amb el PGOU i el PE

●
●
●

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

●

Es prohibeix 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 de tots els emmarcaments de totes les obertures de maó vist,
restituïnt-los l’acabat llis i encalcinat de la resta de façana.
S’autoritza l’extracció del cos tancat del terrat

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial a nivell d’usos generals (Art. 141 i 142)

●

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 en la parcel·la FID 1386, emmarcada en vermell. A la dreta de la fotografia el Pont de Pedra i
l’edifici de la Societat l’Amistat (Casino). A la part inferior una visió ampliada on s’aprecien millor els
elements tipològics i compositius de la construcció. Són especialment remarcables les tradicionals
persianes de corda.

FID

1386

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

FID

1387

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça del Doctor Trèmols, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge i comerç
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 Riba
Nemesi Llorens
2. Façana a la plaça Doctor
Trèmols
3. Detall obertures
4. Terrassa i desguàs
coberta

3

4

FID

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

1387

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües i terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les façanes de la casa, que fan cantonada entre Riba Nemesi Llorens i plaça del Doctor Trèmols,
es presenten amb una alternança de buits i plens regularment distribuïda sobre eixos de simetria.
La façana a la Riba, mostra en planta baixa les característiques de la casa menestral: dues
entrades de diferent mida, destinades a diferents funcions, comercial i residencial. Els altres dos
nivells presenten un balcó a la dreta i una finestra a l’esquerra; la de la planta segona
lleugerament més petita i desplaçada cap a la dreta. La línia de coronament marcada per l’ampit
del terrat es trenca amb un petit volum en la planta tercera amb una finestra de dimensions molt
reduïdes. La façana a la plaça del Doctor Trèmols presenta característiques similars, tot i que
composicions diferents; les obertures se situen sobre dues files: en planta baixa trobem la porta
d’entrada i una finestra de grans dimensions; en el primer i segon nivell trobem una finestra i un
balcó per planta; en el tercer una finestra i, trencant la línia de coronament, l’ampit massís del
terrat. Trenca l’ordre compositiu una petita finestra central entre les obertures de la segona planta.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc amb llindes i impostes vistes

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de maó massís, vistes

Bo

FUSTERIES: d’alumini; portes i finestres lacades en blau; persianes de corda de fusta color blau

Bo

COBERTA: dues aigües i terrat

Bo
Bo

DESGUÀS COBERTA: baixant de fibrociment

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)
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 correcte dels ●
elements esmentats
●
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
FAÇANES

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

●

Es prohibeix 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. S’autoritza la substitució de l’alumini
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 l’enderroc de construccions afegides com: el cos tancat del terrat
Es suprimiran els emmarcaments de totes les obertures de maó vist restituïnt-los l’acabat
llis i encalcinat de la resta de la 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)

Imatge del front marítim consolidat des Portal (anys 1910-1915) amb la façana de la construcció
existent en la parcel·la FID 1387, emmarcada en vermell. A la dreta de la fotografia el Pont de Pedra i
l’edifici de la Societat l’Amistat (Casino). Respecte l’edifici cal destacar els elements tipològics i
compositius de la construcció. Són especialment remarcables les tradicionals persianes de corda.

FID

1387

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

FID

1388

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Vigilant, 6
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

S. XIX (1869)
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

3. Finestra de la façana oest

1. Façana al carrer Vigilant, costat sud

2. Façana posterior, costat nord

4. Mènsula amb figura de dona esculpida (f. S)

FID

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

1388

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Casa burgesa neoclàssica, de la segona meitat del segle XIX, de superfície força
prolongada, planta baixa i un nivell. S’estén amb un llarg jardí posterior que ocupa tota
la resta de la parcel·la fins a la Riera de Sant Vicenç.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal al carrer des Vigilant, orientada a sud, de p.b. i pis. La composició és clarament
neoclàssica, basada sobre un precís esquema de simetria en el qual hi ha un mòdul central ben
definit format per un arrebossat amb emmarcament del carreuats i conformat pel portal d’entrada
en p.b., amb brancals i llinda de pedra tallada, i un balcó a la 1a planta, amb llosana allargada i
formada per quatre peces de pedra. Simètricament respecte al mòdul central es col·loquen els
dos mòduls laterals, perfectament iguals, amb finestra en p.b., emmarcada per un portal amb
brancals i llinda de peces de pedra tallada i un finestral al 1r nivell. A dalt de tot la façana és
coronada per una barana amb balustrada que tanca la coberta, compost per l’alternança de
massís i sèries de balustres. El caràcter senyorial es posa de manifest per les proporcions de
l’edifici i les dimensions de les obertures, així com per la riquesa de detalls i el tractament formal
de cada element de les façanes. A destacar, les quatre mènsules esculpides que sostenen la
llosana del balcó i els elements de ferro forjat, com la barana del mateix balcó i la protecció d’una
finestra de la façana lateral.
Acabats.
Arrebossat i pintat en beige clar, amb carreuats emmarcats en el mòdul central, llis en els mòduls
laterals, desaparegut en amplies zones de totes les façanes visibles.
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de carreus de pedra en PB i maons a la P1.

bo

dolent

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en vermell. A destacar el portal de fusta original amb elements
decoratius i la inserció de l’any de construcció de l’edifici de ferro forjat (1869).

regular

COBERTA: de 2 aigües de teules àrabs amb passadís corrent per tot el perímetre de l’edifici.

regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix, com a verd públic, l’espai del jardí de la finca i d’acord amb els paràmetres indicats al Pla General
Parcel·la subjecte a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 5. v. plànol de delimitació PO4.1.
El PMU quedarà condicionat a l’informe previ de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona.
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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent a l’edifici neoclàssic
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes sud i nord (Vigilant–principal i jardí)
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes sud i
nord. S’autoritza el manteniment i/o recol·locació de la reixa de la façana lateral
Es prohibeix altra acabat de façana que l’existent (materials i colors 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 el restabliment tipològic de les parts alterades o deteriorades en el temps

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)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
(àrea 204,75 m2)

FID

1388

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, tota la façana posterior
del carrer de la Unió i altres edificis representatius com el del Teatre Art i Joia i el de la Societat
l’Amistat (Casino). Ja apareix –emmarcada en vermell- l’edifici neoclàssic, amb les seves hortes-jardí
que ocupen tota la parcel·la assenyalada amb el FID 1388. A la part inferior podem observar més
detalls a partir de l’ampliació de la imatge original. D’ara endavant, la rehabilitació d’aquest edifici ha de
garantir el respecte i la millora, no sols de les dues façanes principals (al carrer des Vigilant i al jardí),
sinó també dels espais i elements interiors que, pels seus valors arquitectònics i ambientals, han
motivat la catalogació del mateix. No es permetrà modificar les obertures d’aquestes dues façanes ni
augmentar el volum edificat. 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. Aquest edifici, el seu jardí i el Teatre Art i Joia, formen part d’una
unitat compositiva entre el nucli antic i la Riera de Sant Vicenç que cal preservar.

FID

1388

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

FID

1389

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Vigilant, 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

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
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 sud, donant al c. des Vigilant

2. Façana est

Esc. 1:1000

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

FID

1389

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de renda de postguerra sense característiques estilístiques especials i força
disconforme respecte a la tradició constructiva local des del punt de vista tipològic com
compositiu. També es contrari a l’entorn edificat

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
P. semisoterrada + pl. baixa + 3 nivells /

3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’ingrés principal a l’edifici es troba a la planta baixa de la façana sud que dona al carrer des
Vigilant. Al seu costat hi ha un altra porta, més ampla, que constitueix l’accés independent a
l’espai interior de la planta baixa. Les altres obertures de la façana tenen formes diverses. La
col·locació de les obertures ve dictada per la distribució de l’espai interior de l’edifici, no per regles
de composició. Resulta una façana heterogènia, en fort contrast amb la regularitat i simetria de la
construcció veïna i sense cap element de connexió des del punt de vista formal com tipològic amb
la tradició constructiva local. Característiques que tampoc es troben en l’altra façana visible,
orientada a est, que però apareix més homogènia i organitzada per la repetició del mòdul
constituït per un balcó semitancat present al primer i segon nivell. La part inferior d’aquesta
façana presenta una filera de finestres de diferents mides, en el nivell que correspon amb la
planta baixa de l’altre costat i un mur ple sense cap obertura a nivell semisoterrat, que té sortida
al petit jardí.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Pintura envellida pels agents atmosfèrics. Baranes
metàl·liques senzilles de barrots rectes pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintada en verd o sense pintar.

regular

COBERTA: coberta de 2 aigües de teules àrabs, de escassa inclinació, sobre cos a L, més doble
terrassa a dos nivells sobre el cos rectangular damunt la façana sud
DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd, baixants en fibrociment blancs.

bo
regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeixen les plantes trepadores, com la buganvília, que s’enfila per la façana.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 4. Adequació ambiental.

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent pel compliment dels criteris
d’alçada, volumetria, materials i tipus de coberta derivats del PGOU i PE

●
●

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

COBERTES

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

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza la redacció d’un projecte d’adequació integral: tractament de façanes,
proporció de forats, solució de coberta, etc...

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

1390

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, s/n
SOLAR
●

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

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Equipament municipal
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Escola del Mar Cadaqués
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA

●

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

Vista de la parcel·la des de la Riera Sant Vicenç, costat nord-oest

Esc. 1:1000

FID

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

1390

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Cons. trapez. parc. irreg.

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Espai cedit per l’Ajuntament de Cadaqués en el que es va construir un petit edifici de
planta única i coberta de dos vessants ocupat per l’Escola del Mar. Evidentment la
construcció no pertany a cap categoria tipològica tradicional, però les petites
dimensions, la coberta de dos vessants i el tractament i el respecte de la carta de
colors en els acabats afavoreixen de moment la seva integració en l’entorn edificatori.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa
/
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Des del carrer (Riera de Sant Vicenç) es veu en primer pla el mur de tanca de llosa de pedra de
Cadaqués vista amb dos matxons arrebossats i pintats en blanc als costat de la cancel·la
metàl·lica d’entrada. Al fons una petita nau amb façana que determina el característic remat a
dues aigües de la coberta, amb només una porta de fusta, molt ampla, pintada en blau per
permetre l’accés a petites embacacions.

bo

bo
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: Portal de fusta de dos batents pintat en blau.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües de teules àrabs amb carener perpendicular a la façana nord.

bo

DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Parcel·la subjecte a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 5. v. plànol de delimitació PO4.1.
En l’ordenació d’aquest PMU es protegirà un àmbit de circulació per a vianants que permeti la connexió entre els
equipaments i que és l’objectiu d’aquest nou planejament derivat. El tractament del pla de millora urbana quedarà
condicionat a l’informe previ de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona.
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 adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●

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

●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de la construcció existent

●

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, tota la façana posterior
del carrer de la Unió i altres edificis representatius com el del Teatre Art i Joia i el de la Societat
l’Amistat (Casino). Ja apareixen –emmarcades en vermell- les hortes que ocupaven la parcel·la
assenyalada amb el FID 1390. A la part inferior podem observar més detalls a partir de l’ampliació de
la imatge original.

FID

1390

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

FID

1391

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Vigilant, 2
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa
Neoclàssica

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

AUTOR

1ra meitat segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge

ÙS ACTUAL

PB: Ofic. del turisme – Nivells sup.: llar de inf.
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

1

2

1. Façana sud
2. Façana est
3. Façana oest

3

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

FID

1391

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici construït a la primera meitat del segle XX amb funció de col·legi públic com
recorda la placa de pedra amb la inscripció “Colegio Publico. Patronato del Excmo Sr
General de Escofet”. Actualment a la planta baixa hi ha l’Oficina de Turisme de
Cadaqués mentre, a les plantes superiors se situen una llar de infants i una Fundació
social privada. Les façanes de l’edifici mantenen, però, la composició original.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Les dues façanes exteriors de l’edifici son encara impregnades de neoclassicisme. No obstant, la
construcció es va realitzar anys més tard respecte al desenvolupament d’aquest moviment
estètic. La recerca d’harmonia i sobrietat es manifesta en les proporcions i la repetició de les
obertures, en la seva distribució segons un clar sistema d’eixos verticals i horitzontals, en
l’emmarcament dels rectangles corresponents a cada planta mitjançant les cornises horitzontals i
els carreuats formant pilastres a les cantonades. Portes i finestres tenen forma d’arc rebaixat i
son emmarcades, en els brancals i llindes, per un arrebossat en relleu. A la façana est les
obertures del 1r i 2n nivell son tots balcons, amb llosanes i baranes amb les cantonades
arrodonides. La façana posterior, orientada a oest i donant al jardí de l’interior de l’illa, té un porxo
adossat a la paret, de planta baixa i pis amb voltes de maons. A l’extrem sud del primer nivell
d’aquest porxo, que correspon a la cota del carrer, hi ha l’accés a la 1a i 2a planta de l’edifici.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc, en estat deficient a nivell de cornises i amb taques, degudes a l’aigua
pluvial, a les llosanes dels balcons. Paviments dels balcons a base de rajoles ceràmiques sense
pintar i baranes metàl·liques senzilles de forja, pintades en negre.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: Brancals i arcs rebaixats: arrebossats en relleu i pintats blanc.

bo

FUSTERIES: de fusta pintada en blau a la p.b. de la façana est, en blanc totes les altres.

bo

COBERTA: de 2 aigües amb carener paral·lel a les faç. E i O i un tercer vessant transversal a sud

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants ceràmics sense pintar només en la façana oest.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)
Equipament docent (D)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 2. Protecció del tipus

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent en l’edifici, excepte per poder
efectuar una construcció en PB en el pati-jardí interior, d’acord amb el PGOU i el PE

●

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

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es 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 en els façanes
est i sud.
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

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

●

●

●
●
●
●
●
●
●

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

FID

1392

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. modif.
AUTOR

Inici segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Hostal
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. Edifici actual, façana nord

2. Foto de principis dels segle XX treta del
llibre Imatges i records. Cadaqués (VienaColumna, Barcelona 1999) amb la imatge de
l’edifici preexistent

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

FID

1392

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
L’edifici actual és una construcció del segle XX de planta baixa i tres nivells destinat a
hostal. En una foto precedent a l’època de construcció de l’edifici actual, la parcel·la
resulta ocupada per una construcció completament diferent, de dimensions més
petites, aïllada per tres costats i d’ús privat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal orientada a nord, donant a la riera de Sant Vicenç, de planta baixa i tres nivell i
considerable amplitud. La composició és dominada per la direcció horitzontal, marcada en planta
baixa per un porxo semitancat amb pilastres i arcs escarsers en façana, que sosté les terrasses
contigües de la primera planta. Als tres nivells superiors finestres i portes balconeres son
distribuïdes segons un regular sistema d’eixos horitzontals i verticals.
La façana lateral, orientada a est, també de planta baixa i tres nivells, és de proporcions més altes
i estretes i les obertures no son totes precisament corresponents, debut probablement al
manteniment d’algunes portes o finestres de l’edifici preexistent.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc, amb llosanes dels balcons també arrebossades i
pintades en blanc, davantals i pavimentacions exteriors de rajoles sense pintar i baranes
metàl·liques senzilles pintades en negre.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta, pintada en blanc a la planta baixa i en verd als nivells superiors de la
façana nord. Són d’alumini, lacat en blau, les fusteries de les finestres de la façana est.

regular

COBERTA: coberta d’un vessant descendent cap la riera de Sant Vicenç damunt de la façana
nord i de dues aigües amb carener perpendicular a la mateixa façana damunt de la part d’edifici a
l’interior de l’illa. Els tres vessants son de teules àrabs, amb ràfecs de maons a plec de llibre.

bo

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

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

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

FAÇANES

COBERTES

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. S’autoritza la
substitució de les fusteries d’alumini
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

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

FID

1393

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç 3
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

Equip. turístic

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Hostal
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 nord de l’edifici actual

2. Foto de principis dels segle XX treta del
llibre Imatges i records. Cadaqués (VienaColumna, Barcelona 1999) amb la imatge de
l’edifici preexistent

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

FID

1393

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció de planta baixa i dos nivells ja existent en l’última dècada del segle XIX
(Plànol històric Port de Cadaqués, 1892 AHCOAC) i profundament transformat en
èpoques successives.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada, de 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana exterior orientada a nord, donant a la riera de Sant Vicenç, de planta baixa i dos pisos,
amb predomini de la direcció horitzontal. La composició de la façana és molt regular i formada per
quatre mòduls cadascú compost per un arc escarser del porxo semitancat de la planta baixa, per
un finestral al primer nivell, alt i estret amb arc rebaixat, feta excepció de l’últim mòdul a l’extrem
dret, que té finestral rectangular, i per una finestra al tercer nivell. Aquesta planta va sofrir una de
les transformacions més importants comparant l’edifici actual amb una imatge antiga: abans la
paret en aquest nivell era un mica endarrerida respecte al pla de façana deixant l’espai per una
àmplia terrassa que successivament, probablement per guanyar espai per les habitacions de
l’hostal, es va tancar avançant la paret, en els dos mòduls centrals fins arribar a plom amb els
nivells inferiors i en els dos mòduls laterals; deixant un petit balcó semitancat amb un forat amb
arc escarser a plom amb la resta de la façana.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc, amb sòcol de revestiment de lloses de pissarra en p.b..
Davantals i pavimentacions exteriors de rajoles, esmaltades en verd en p.b. i sense pintar als
altres nivells.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: marc i persianes de llibret de fusta pintades en verd (o blanc en p.b.)

bo

COBERTA: de dues aigües de teules àrabs amb ràfecs de maons a plec de llibre.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica esmaltada en verd i baixants en fibrociment pintats en
blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana, com a peça de notable
valor ambiental dins del conjunt, reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)
Equipament hoteler (H)

Conjunt Històric (AT1 Nucli Antic)

Nivell 3. Protecció ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

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

●
●
●
●
●
●
●

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

FID

1394

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer des Cotxe, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casal Neoclàssic
AUTOR

S. XIX
ÙS ORIGINAL

Residència família Godó / Casino l’Amistat
ÙS ACTUAÑL

Societat cultural i cafè
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: Casino l’Amistat

1

2

3
1.
2.
3.
4.

Façana a la riba Nemesi Llorens
Façana al carrer des Vigilant
Façana al carrer des Cotxe
Façana a la riera de St. Vicenç

4

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

FID

1394

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
El tradicional Casino és un dels edificis més emblemàtics i representatius de
Cadaqués. Per la seva posició obert al front marítim; per la qualitat arquitectònica de
l’element al disposar de quatre façanes composades simètricament.

● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

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

TIPUS COBERTA:
Terrat (coberta plana)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
El casino té 4 alçats; el principal dona a la riba Nemesi Llorens i consta de dues parts: en primer
pla un cos de planta baixa des del qual s’accedeix a l’interior mitjançant una porta amb arc i grans
finestrals de proporcions verticals a cada costat. Al damunt es situa el terrat al qual te accès el
volum posterior de 3 alçades, amb obertures emmarcades amb pedra i coronades amb cornises
decorades. En línia amb aquestes se situen les obertures del sota coberta, en forma d’ ‘ametlla’.
Tancant l’alçat hi ha una cornisa i la barana amb balustrada que delimitat el terrat situat sobre
aquest volum i que mostra el nom de la Societat l’Amistat.
L’ alçat que dona al carrer des Cotxe, presenta en planta baixa una filera d’obertures culminants
amb arc; en línia amb aquestes, se situa, en el segon nivell, una línia alternada de finestres i
balcons que repeteixen els motius decoratius de les obertures descrites anteriorment. Les altres
dues façanes als carrers laterals mostren composicions més senzilles: cada alçat té un accès en
pl. baixa i diverses finestres en pl. primera. Destaca un volum que sobresurt d’ una d’elles a
modus de tribuna massissa, reforçada per mènsules de ferro.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color ocre

Bo

Bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Emmarcaments decoratius brancals i llindes façana principal

Bo

FUSTERIES: de fusta i alumini

Bo

COBERTA: Terrat amb cos central; frontó en façana i barana formada per balaustrada perimetral

Bo

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

Bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Valorar la possibilitat de separar el porxo afegit i recuperar la façana original d’indiscutible valor arquitectònic
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Equipament sociocultural (Sc)

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, excepte per la supressió del porxo
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’existent

●

Es 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 de les fusteries d’alumini
Les fusteries hauran de ser pintades en blanc

●

Es prohibeix la modificació del terrat existent
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors en fibrociment.
Substitució dels baixants de fibrociment
Es prohibeix l’ ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el porxo davanter i l’adequació
d’obertures al carrer des Vigilant (ordre compositiu)
S’autoritza la recuperació del cromatisme original de la façana

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial a nivell d’usos generals (Art. 141 i 142)

●
●
●
●
●
●

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

En aquesta pàgina i les dues següents, es mostren diverses imatges de l’edifici de la Societat l’Amistat
(el Casino), realitzades des de diversos angles, al llarg del primer terç del segle XX.

FID

1394

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

La fotografia superior està presa des de la Riba des Poal i mostra una de les estampes típiques de
començaments de segle en els molls d’aquesta Riba; en aquest cas, l’operació de descarregar els sacs
de farina. En d’altres casos es carregaven les bótes plenes de vi o d’esperit. La imatge inferior mostra
la façana de llevant del Casino des del Passeig, en fase de consolidació de la seva urbanització

FID

1394

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

Dues imatges del Casino des de la Riba des Poal. A la fotografia inferior apareix el xiringuito del
Marítim, amb la seva terrassa, així com les casetes de bany situades a la Platja Gran.

FID

1394

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

FID

1421

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 7
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Coberts
AUTOR

S. XX (1a con.1963)
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

Garatge i 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

Esc. 1:1000

Mur de tancament a la Avinguda Caritat Serinyana. Les dues construccions interiors, en planta baixa, no són
visibles des de l’avinguda.

FID

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

1421

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Actualment la parcel·la és ocupada parcialment per dues construccions, de planta
baixa, que serveixen com a garatge i també per emmagatzemar les barques i
altres estris complementaris. La parcel·la es delimita per un mur de pedra de
Cadaqués amb una cancel·la metàl·lica per permetre l’accés de vehicles.

GEOMETRIA PLANTA:
Quadrilàter irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
2 construccions en planta baixa / 1

TIPUS COBERTA:
Plana (en els 2 construccions)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
D’obra, sense cap element remarcable ni característiques específiques a detallar
Correcte

Acabats.
Arrebossat i pintat
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA: Plana
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

Davant de la impossibilitat d’apreciar les construccions interiors, la propietat ens ha informat sobre les
característiques generals més significatives i l’ocupació i els usos d’aquesta finca
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT4 Entorn riera)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

S’autoritza l’enderroc
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

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

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat en la nova edificació
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes en la nova edificació
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 en la coberta de la nova construcció
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta en la nova construcció

●

S’autoritza l’enderroc de les dues construccions existents i la materialització d’una
nova construcció, d’acord amb els criteris del PGOU i el PEU

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’AT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

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

FID

1422

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 5
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Establiment comercial
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Restaurant
ÙS ACTUAL

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

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

Façana a l’Avinguda Caritat Serinyana

Esc. 1:1000

FID

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

1422

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Quadrilàter irregular

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

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana visible és la que mira a l’Avinguda Caritat Serinyana: un sòcol de pissarra deixat a
la vista sosté l’estructura portant de pilars i l’ample arc central de l’entrada, també de pissarra
però arrebossada i pintada de blanc, mentre els espais restants constitueixen amples finestres
amb marcs metàl·lics. la percepció visual d’aquesta façana està caracteritzada per prevalença
dels vuits, típica d’un tancament de una terrassa, i sobretot per l’ample arc d’accés i els grans
rètols publicitaris del restaurant.

bo

Acabats.
Sòcol de pissarra vista. Murs arrebossat i pintats de blanc.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
No vistos.
FUSTERIES: Finestres amb bastiments metàl·lics (alumini). Reixa metàl·lica a l’accés.

bo

COBERTA: Coberta plana. Entrega en façana amb teules àrabs com a remats als ràfecs.

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 (AT4 Entorn riera)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

●

●
●

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

FID

1423

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 3
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

2na meitat S. XX
ÙS ORIGINAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

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

1.Façana principal a l’Av. Caritat Serinyana

Esc. 1:1000

2. Vista des de la cantonada est amb visió parcial de la
façana nord est

FID

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

1423

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana principal és la que mira a l’Avinguda Caritat Serinyana. La seva composició es
caracteritza per la divisió vertical en quatre nivells marcada pels balcons dels 3 nivells superiors
que ocupen casi tota l’amplada de la façana. Les obertures son amples i en eix als quatres nivells.
La planta baixa és caracteritzada pels els pilastres de pissarra vista que sostenen el balcó del
primer nivell que amaga i protegeix la paret lleugerament retrocedida.

bo

Acabats.
Façana arrebossada i pintada de blanc amb canelles i ampits dels balcons de ceràmica
esmaltada de color verd i passamans metàl·lics. Pilastres de pissarra vista a la planta baixa.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
No vistos.
FUSTERIES: finestres i portes de fusta pintada de color blanc en tots els nivells.

bo

COBERTA: coberta a dues aigües rematada per teules àrabs amb carener paral·lel a la façana
principal.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons i baixants de ceràmica 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 (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 al
PGOU i PE

●

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

COBERTES

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
ENDERROCS

S’autoritza encalcinar els pilars, revestits de pedra de Cadaqués, situats als baixos

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT4 (Entorn riera de Sant Vicenç)

●

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

FID

1424

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 1
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

Finals S. XIX
ÙS ORIGINAL

Fonda
ÙS ACTUAL

Hotel
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●
●

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

Esc. 1:1000

2

1
1. Façana principal a ses Herbes
2. Façana lateral (a l’Avinguda Caritat Serinyana)
3. Rellotge solar de Salvador Dalí en la façana principal (1966)

3

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

FID

1424

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Una fotografia de les primeres dècades del segle XIX atesta que aquest edifici ja
tenia destinació hotelera: la Fonda Marina. La façana a ses Herbes apareix
pintada d’un color més fosc i baranes metàl·liques als balcons.

ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Composició geomètrica, caracteritzada per la divisió horitzontal en tres nivells, subratllada per
cornises a l’altura dels sostres i per les diferencies dimensionals i formals de les obertures, amb
llinda senzilla al 1r i 2n nivell i amb una tarja amb forma d’arc de mig punt a la PB. Les obertures
resulten perfectament alineades en sentit vertical en els tres nivells de la façana principal,
caracteritzada pels balcons als dos nivells i una balustrada de coronament, mentre en la lateral
les dues files de finestres dels dos nivells no estan alineades amb les obertures de la PB.

bo

Acabats. Arrebossat pintat color crema, amb aplacat de pedra al sòcol i cantonades remarcades.
Alguns estucs decoren els espais damunt de cada obertura.
EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes no son vistos però un arrebossat en relleu
de una tonalitat més fosca de crema remarca totes les obertures.

bo

FUSTERIES: de fusta; finestres pintades en blanc al 1r i 2n nivell. Materials i colors varis a la PB.

bo

COBERTA: 3 cobertes successives de 2 aigües cadascuna, de teules àrabs, amb carener
perpendicular a l’eix longitudinal de l’edifici.

bo

DESGUÀS COBERTA: no visible en la façana.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Rellotge solar de pedra de Salvador Dalí (1966) entre els dos balcons del primer nivell de la façana principal.
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

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 la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza la substitució dels balustres dels balcons per baranes d’acer

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 de Ses Herbes amb la construcció de la parcel·la FID 1424, emmarcada en vermell. La
primera és una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la primitiva construcció en el seu
estat original, amb la disposició de balcons a la planta primera i segona, així com la presència de la
coberta tradicional a dues aigües, rematada per teula àrab. En aquest període encara apareix, a la
dreta, la construcció de planta baixa i pis, que tancava l’espai de Ses Herbes, escanyant
l’entroncament de l’avinguda Caritat Serinyana. La fotografia inferior, realitzada entre els anys 19101916 mostra una configuració més recent de l’espai de Ses Herbes. També es pot observar els estralls
causats per la Riera de Sant Vicenç i que comportà l’enfonsament del Pont de Pedra i la disposició
d’una passarel·la provisional. Respecte a l’edifici, val a dir que s’ha produït dues modificacions
substancials de la seva tipologia original: la desaparició de la coberta inclinada, a dues aigües per
esdevenir una coberta plana (terrat) i la conversió de les obertures que donen als balcons del segon
pis, en finestres, eliminant l’ús dels balcons durant un temps, fins a la posterior intervenció.

FID

1424

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

FID

1425

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, 3 (Ses Herbes)
SOLAR
●

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

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Neoclàssica
AUTOR

Finals s. XIX
ÙS ORIGINAL

PB: act. men./product. – Niv. sup.: Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: local 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

DENOMINACIÓ: Casa de Josep Rahola

Façana a Ses Herbes

Esc. 1:1000

FID

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

1425

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple de habitatge unifamiliar vuitcentista entre mitgeres, destacat per el tipus que
representa i per els elements i la composició de la façana fent part del front marítim.

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:
Aquest edifici només té una façana visible, de composició clàssica, amb repartició horitzontal en
tres nivells i dues obertures per pis. Les obertures dels tres nivells estan col·locades perfectament
en eix vertical entre elles i son de dimensió decreixent del baix cap a dalt. Aquelles de la planta
baixa son dos accessos, una a una activitat comercial i l’altra a les habitatges dels pisos superiors
i les dues son formades per dos amples arcs rebaixats amb arquivoltes format només per tres
elements de pedra així com les llindes de les obertures als pisos superiors. El 1r i el 2n nivell
tenen cadascú un balcó de la mateixa amplada que la de la façana, amb lloses motllurades.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc excepte emmarcaments obertures.

bo

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: Brancals, llindes i arquivoltes d’elements de pedra vistos.
FUSTERIES: fusta pintada color verd excepte accés activitat comercial a la PB.

bo
regular

COBERTA: a 2 aigües, de teules àrabs, amb carener paral·lel a la façana i terrassa mirant al mar.

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics esmaltats verd i baixants de fibrociment blanc.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
El rètol publicitari i la seva llum tal i com figuren actualment, damunt de l’arc d’un dels dos portals de la PB,
impedeixen totalment la visió. 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.
No es permetrà modificar les obertures de les façanes ni augmentar el volum edificat. 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 igual als originals.
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

COBERTES

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

●
●
●

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

●

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

●

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

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza la disposició dels rètols i tendals d’acord amb la normativa del Pla Especial

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 de Ses Herbes amb la Casa de Josep Rahola (FID 1425), emmarcada en vermell. La
primera és una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la primitiva construcció en el seu
estat original, que s’ha mantingut fins avui. En aquest període encara apareix, a la dreta, la construcció
de planta baixa i pis, que tancava l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de l’avinguda
Caritat Serinyana. La fotografia inferior, realitzada entre els anys 1910-1916 mostra una configuració
més recent de l’espai de Ses Herbes. També es pot observar els estralls causats per la Riera de Sant
Vicenç i que comportà l’enfonsament del Pont de Pedra i la disposició d’una passarel·la provisional.
Respecte a l’edifici, val a dir que manté totes les característiques precedents.

FID

1425

FID

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

1426

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Pl. Frederic Rahola, 2 / Riera de St. Vicenç, 2
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

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

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

Finals S. XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: bar – 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

DENOMINACIÓ: Fonda Marina (Bar des Cantó)

1. Fotos històriques de la primera meitat del segle XX

2. Façana principal a ses Herbes

3. Façana a la Riera de Sant Vicenç

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

FID

1426

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Exemple de habitatge burgès unifamiliar de finals del segle XIX, d’estil neoclàssic.
En la primera imatge d’inicis del segle XX (fig.1) la façana de l’edifici apareix pintada
d’un color diferent. En la segona, del 1923, ja és pintada de blanc.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada, a pavelló (quatre vessants)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Tot i que és la de dimensions menors, la façana principal es sense dubte la que mira cap a ses
Herbes, com evidencien l’element central de la balustrada a dalt de tot, la presencia dels balcons i
el tractament decoratiu dels sues elements, com les mènsules sota les lloses, les cornises
motllurades i les baranes de forja o balustres. Les obertures estan perfectament encaixades en
l’eix vertical i en els tres nivells en ambdues les façanes visibles; una porta balconera de la façana
lateral s’ha transformat en finestra.
Acabats.
Arrebossat i pintat blanc a totes les façanes.

bo

puntualment
dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: tancaments de fusta blau als nivells superiors, blanc a la PB de la façana lateral,
diversos materials i colors en les fusteries de PB de la façana principal

bo

COBERTA: a 4 aigües de teules àrabs en el cos principal

bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats en blanc sortint de la cornisa a dalt de tot.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquest edifici 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. La rehabilitació d’aquest
edifici 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. No es permetrà modificar
les obertures de les façanes ni augmentar el volum edificat. 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.
Aquest edifici, juntament amb els tres del mateix front, formen part d’una unitat compositiva que cal preservar.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 2. Protecció del tipus

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana a ses Herbes

●

Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures a les dues façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent originalment)

●

Es 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
ADEQUACIÓ

S’autoritza la recuperació del cromatisme de la façana original (veure fotografia de l’època)

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 de Ses Herbes amb la Fonda Marina (Bar des Cantó) corresponent a la parcel·la FID
1426, emmarcada en vermell. La primera és una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix
la primitiva construcció en el seu estat original, mantenint un cromatisme en la façana, diferent a
l’actual. En aquest període encara apareix, a la dreta, la construcció de planta baixa i pis, que tancava
l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de l’avinguda Caritat Serinyana. La fotografia inferior,
realitzada entre els anys 1910-1916 mostra una configuració més recent de l’espai de Ses Herbes.
També es pot observar els estralls causats per la Riera de Sant Vicenç i que comportà l’enfonsament
del Pont de Pedra i la disposició d’una passarel·la provisional. Respecte a l’edifici, val a dir que s’ha
produït un canvi en el tractament pictóric de les façanes i en la preservació dels emmarcaments,
motllures i línies definitòries de les cornises, abandonant els colors originals i aplicant el color blanc.

FID

1426

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

FID

1427

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, 4
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Hab. tradicional modif.
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

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

PB: ús comercial – 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
2

Tres imatges de les dues construccions
diferenciades que conformen la parcel·la.
Ambdues amb façana a la Riera de Sant
Vicenç. La primera d’elles fa mitgera
amb la Fonda Marina.

3

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

FID

1427

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció amb façana a la riera de Sant Vicenç de tractament senzill sense
cap llenguatge definit, com la major part de les que presenten façana en
aquesta zona de la riera (AT4) (imatges 1 i 3). També es pot veure una altra
construcció, amb una part de PB i pis i l’altre de PB + 3 nivells + cos superior
amb terrassa (imatge 2). Aquesta forma mitgera amb la Fonda Marina.
Serà important formular un nou projecte d’adequació que contempli un estil de
façanes per tot el front de la riera i que estableixi uns criteris d’intervenció
estilística més precisos i concrets.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2
Planta baixa + 3 nivells + cos superior / -

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 4 aigües
Inclinada a dues aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Composició senzilla de la façana principal amb obertures simètriques respecte a l’eix central, on
el qual, a la planta baixa es situa la porta d’entrada. La forma de les obertures als dos nivells
respon a la funció dels espais interiors: a la planta baixa dos amplis accessos als establiments
comercials, a la primera planta quatre finestres corresponents als habitatges. Cap a ses Herbes
apareix l’altre construcció, formada per dos cossos diferenciats, un molt alt i estret amb i l’altra
més petit i, rematat superiorment per la línia inclinada de la coberta a un vessant.
Acabats.
Arrebossat i pintat en blanc en totes les façanes.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
No vistos.
FUSTERIES: portes i finestres de fusta pintades de colors diferents, verd al primer pis, blanc a la
planta baixa i marró la porta d’entrada / portes i finestres de fusta o alumini pintades en blanc o
verd

bo

COBERTA: coberta de 4 aigües de teules àrabs / coberta a dues aigües + terrat

bo

DESGUÀS COBERTA: canalons ceràmics i baixants de fibra ciment pintats blanc

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
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
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

●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el cos superior (nivell 5) i la subtitució
del terrat-terrassa per una coberta inclinada, a dues aigües amb ràfec entregant a façanes

●

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

1428

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, s/n
●

TIPUS EDIFICATORI

SOLAR
CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Parcel·la constituïda per un espai pavimentat

Esc. 1:1000

FID

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

1428

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Petita parcel·la constituïda per un espai pavimentat que fa d’accés a l’edifici
ocupant la parcel·la adjacent.

AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT4 Entorn riera)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

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

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades en color ....
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 (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’AT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

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

FID

1429

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, s/n (Ses Herbes)
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Segle XIX (1860)

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
AUTOR

Josep Roca i Bros

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Caixa d’estalvis - 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

DENOMINACIÓ: Casa Escofet Rahola

2

1
1. Façana a Ses Herbes
2. Balcó al primer nivell amb barana de forja.
3. Detall dels estucs decoratius als primer i segon nivells de la façana.

3

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

FID

1429

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge unifamiliar d’estil neoclàssic, amb elements decoratius destacables i
representatiu de la tipologia de casa burgesa entre mitgeres del segle XIX. L’única
façana exterior, donant a ses Herbes, mostra clarament el caràcter senyorial de la
construcció i la pertinença a aquest precís moviment estètic, tan en l’esquema
distributiu de les obertures, basat en un sistema d’eixos de correspondència
horitzontals com verticals, com en els llenguatge formal i decoratiu.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells
/
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana de estil neoclàssic amb diferenciació del tractament decoratiu entre la planta baixa,
caracteritzada per un estucat en fred amb simples motius geomètrics, i els dos nivells superiors,
dividit en tres mòduls verticals per estucs decoratius amb figures al·legòriques i motius vegetals i
emmarcats per dos pilastres laterals amb capitells corintis. Totes les obertures dels dos nivells
superiors son portes balconeres de les mateixes dimensions. Al primer nivell damunt de
cadascuna de elles hi ha un plafó amb estucs al·legòrics. Els balcons tenen lloses decorades amb
motius geomètrics i sostinguts per mènsules; tenen unes belles baranes de forja. La part de dalt
de la façana acaba amb una cornisa sobre una fila de dentells i en la balustrada amb un acroteri
central.
Acabats.
Arrebossat pintat gris a la PB i crema als nivells superiors. Decoracions color canyella.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: metall i vidre blindat a la PB, fusta pintada color canyella als altres nivells.

bo

COBERTA: inclinada a 2 aigües, de teules àrabs, amb barana balustrada que el delimita

bo

DESGUÀS COBERTA: no visibles. Quatre gàrgoles en façana a nivell de la cornisa

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Estucs decoratius i baranes dels balcons en la façana a ses Herbes. L’interior ha estat completament transformat
durant l’última intervenció. 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 llevat de la planta tercera (volum disconforme)
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’existent (colors i materials originals)

●

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 mantenir el color existent (color original)

COBERTES

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 la recuperació dels elements de terracuita de coronació; l’extracció de la
xemeneia. S’autoritza l’enderroc de la planta tercera (volum disconforme)

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

●

●

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

Dues imatges de Ses Herbes amb la Casa Escofet Rahola corresponent a la parcel·la FID 1429,
emmarcada en vermell. La primera és una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la
primitiva construcció en el seu estat original. En aquest període encara apareix, a la dreta, la
construcció de planta baixa i pis, que tancava l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de
l’avinguda Caritat Serinyana. La fotografia inferior, realitzada entre els anys 1910-1916 mostra una
configuració més recent de l’espai de Ses Herbes. També es pot observar els estralls causats per la
Riera de Sant Vicenç i que comportà l’enfonsament del Pont de Pedra i la disposició d’una passarel·la
provisional. Respecte a l’edifici, val a dir que s’ha mantingut escrupolosament les característiques
tipològiques i compositives de la façana principal. Malauradament l’edifici fou restaurat en els anys
1990 substituint el seu interior, inclòs el seu interessant vestíbul. D’ara endavant, la rehabilitació
d’aquest edifici 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 del
mateix. No es permetrà modificar les obertures de les façanes ni augmentar el volum edificat.
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. Aquest edifici, juntament amb els tres del mateix front, formen part d’una unitat compositiva
que cal preservar.

FID

1429

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

FID

1461

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Sant Antoni, 13
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Garatge

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle 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

1.Façana al carrer ses Flors - Sant Antoni

2.Detall baixant-canaló

FID

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

1461

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. La façana al carrer Hort de la Fitora de planta
baixa i tres nivells té un accés a una galeria d’art, podem veure com algunes de les portes amb
arc rebaixat d’accés a l’antic ús artesanal s’han tapat i han aparegut noves finestres. La façana
s’estructura en tres eixos de simetria vertical amb balcons a la planta primera i finestrals a la
planta primera i segona. En planta tercera, una zona porxada aprofitant el desnivell de la coberta
inclinada. La façana del carrer Hort d’en Sanés té la mateixa estructura que la del carrer la Fitora.
La façana posterior, amb obertures més petites però continua mantenint els tres eixos de simetria.
L’eix de l’esquerra correspon amb l’escala que porta als habitatges.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: metàl.liques color verd

bo

COBERTA: inclinada a un vessant
DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat en blanc i tortugada ceràmica 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

FAÇANES

COBERTES

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

●

●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de tota la construcció

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

●

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

SITUACIÓ

Carrer de ses Flors, 15
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2.Edifici 1

1.Façana al carrer de ses Flors

3.Edifici 2

FID

1462

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

FID

1462

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA

Segons documentació aportada per la propietat s’ha produït una segregació de la
finca matriu (Acord de Junta de Govern del 7.2.2006)

● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Solar de grans dimensions en el que apareixen dues edificacions diferents envoltades d’una gran
zona ajardinada amb una tanca exterior de pissarra d’uns 2 a 3 metres d’alçada. L’edificació
primera és de planta baixa i un nivell; presenta una composició molt senzilla, amb una porta
d’accés i dues finestres petites que comuniquen amb l’interior. La segona edificació té el seu
accés des de l’exterior a través de la porta metàl·lica de la tanca de pissarra. Habitatge de planta
baixa i dos nivells, amb poques obertures al carrer.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc.

Regular

Regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: fusta de color blanc i metàl.lica de color verd.

Regular

COBERTA: inclinada a dues aigües.
DESGUÀS COBERTA: tortugada de ceràmica pintada en balnc i baixant de fibrociment pintat de
color blanc.

Bo
Dolent

I

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix el jardí amb la pineda (zona verda privada), així com la configuració actual del mateix a partir de les
feixes de pedra de Cadaqués, disposades de manera tradicional.
Es protegeix també el mur perimetral de tancament realitzat amb llosa de pedra de Cadaqués, disposada a través
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Edificació Aïllada (4e)

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

●
●

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc d’altres construccions afegides

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 Forn, s/n
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle 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

1.Façana al carrer des Forn

2.Detall façana i tanca posterior

FID

1463

FID

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

1463

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1892 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, edifici molt deteriorat. La façana al carrer del
Forn de planta baixa i un nivell, amb dues obertures, la porta d’accés i una petita finestra a
l’esquerra. A la part posterior, l’edificació s’enretira de la alineació del carrer amb una tanca de
bloc de formigó vist d’un metre, i apareixen unes escales per accedir a l’interior del pati de
l’habitatge que es troba a una cota superior. L’accés es ralitza a través d’una tanca de pissarra
amb un dintell a plec de llibre. Al fons podem veure la façana de l’edificació amb diferents
obertures, algunes d’elles s’han tapat.
En tot cas cal examinar la possibilitat de mantenir la façana principal pels valors testimonials de
l’arquitectura popular de Cadaqués, realitzada amb les lloses de pedra autòctona.
Acabats.
Arrebossat sense pintar i pissarra.

dolent

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta

dolent

COBERTA: inclinada a un vessant

regular
regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
L’edifici es troba en estat ruïnós. Prèviament a la seva deconstrucció es prendran mesures per documentar les
restes actuals i realitzar un reportatge fotogràfic com a testimoni històric.
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 cosos 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 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 la resta d’elements construïts

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

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 del Forn i lateral

2.Façana lateral i posterior

FID

1464

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

FID

1464

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada de planta baixa i dos nivells. Hi ha un accés diferent a cada una de les
façanes de l’edifici, probablement l’edifici s’ha dividit en diferents habitatges. Les obertures son
totes de mides diferents i no presenten cap eix vertical de relació entre elles.En planta primera i
segona apareixen balcons de varies dimensions. A la cantonada apareix una galeria amb coberta
metàl.lica.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana senzilla de color negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta i metàl·lica.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat en blanc i tortugada de ceràmica vista
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 4. Adequació ambiental

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

FAÇANES

COBERTES

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

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la galeria situada en
cantonada, ubicada a la planta segona.
S’autoritza l’adequació general de les façanes: obertures, ritme, volums
(balcons), 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 Miquel Rosset,18 (La Felipa)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

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 al carrer de Miquel Rosset

3. Detall dintell i llosana

2.Façana Posterior

FID

1465

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

FID

1465

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La rehabilitació de l’edifici destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana,
com a peça de notable valor ambiental dins del conjunt del carrer de Miquel Rosset,
reparant o reconstruint els elements originals i adequant les parts impròpies,
especialment la composició de la façana lateral i posterior
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrat-terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada format per planta baixa i tres nivells. La planta baixa, amb ús comercial,
hi ha un restaurant amb accés des del carrer de Miquel Rosset. A les altres tres plantes, hi ha un
habitatge en cada una d’elles amb accessos independents des del carrer. A la façana posterior
apareis una escala per accedir a l’habitatge de planta tercera. Les obertures son totes de mides
diferents i responen tan sols a les necessitats de l’espai interior. La façana lateral, de composició
més senzilla té poques obertures. La façana del carrer Miquel Rosset, sense eixos verticals de les
obertures, veiem dues tipologies diferents de balcons entre la planta primera i la segona, fet que
fa suposar que es van construir en dues époques diferents.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Baranes senzilles de color negre. Llosana balcó planta primera del carrer
Miquel Rosset de pissarra. Porta d’accés del restaurant, dintell i part dels brancals vistos de
pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Brancals i llinda en pedra a la porta d’accés al Restaurant
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret, pintades en color blau, blanc o, en
algun cas, envernissades.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat-terrassa

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic esmaltat en verd.
i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Tot i l’interès compositiu de la façana, 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 (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

Nivell 3. Protecció ambiental.

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU
i PE

●
●
●

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

COBERTES

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 fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

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

●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’adequació de construccions afegides com el quart nivell (volum
disconforme), de manera que permeti l’eliminació del terrat i la recuperació de la
coberta tradicional inclinada, a dues vessants i 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 Miquel Rosset, 16 (La Felipa)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: restauració- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de Miquel Rosset

2.Façana Posterior

FID

1466

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

FID

1466

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic / 4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 2 aigües / Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, amb diferenciació d’usos per plantes.
L’edificació no ocupa tota la parcel.la sino que la façana posterior s’enretira de l’anieació creant
una escala d’accés. La planta baixa, amb un restaurant té el seu accés pel carrer miquel rosset.
Façana de composició molt senzilla però sense eixos de simetria entre les obertures. Les plantes
superiors tenen un ús residencial. L’accés als habitatges es realitza per la façana posterior a
través d’una escala exterior que els comunica. Les obertures són molt petites i prácticament
inexistents.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta, pintades de color blanc.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrat.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de color blanc.
i

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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU i PE

●
●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la supressió del terrat, l’adequació de l’àtic (volum disconforme) i la posterior
conversió en coberta a dues aigües
S’autoritza la redefinició de la façana posterior i dels accessos

●

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 Miquel Rosset, 14 (La Felipa)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: restauració- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de Miquel Rosset

2.Façana posterior des del carrer de Palau

FID

1467

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

FID

1467

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La façana principal a la Felipa (carrer de Miquel Rosset) ha mantingut l’esperit i la
composició de l’habitatge tradicional característic de la segona meitat del segle XIX.
Per contra, l’altra façana (carrer de Palau) ha patit múltiples transformacions i no
presenta elements d’interès.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres amb façana a dos carrers, amb diferenciació d’usos per plantes.
L’edificació no ocupa tota la parcel.la sino que la façana posterior s’enretira de l’anieació creant
un pati a través del que s’accedeix a l’habitatge de planta primera i segona. La tanca exterior del
solar s’adequa al desnivell del terreny disminuint la seva mida té una porta metàl.lica d’accés. La
façana del carrer de Miquel Rosset, amb un restaurant a planta baixa, té dos eixos de simetria
verticals marcats a on es situen els balcons i les finestres. Les obertures de la façana posterior
són més petites i col.locades segons les necessitats de l’espai interior.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc i sense pintar a la façana posterior. Dintell de pissarra vista a la porta
d’entrada del restaurant.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: Destaca la llinda de pedra de Cadaqués disposada a sardinell
en la façana a la Felipa.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons, pintats de color vermell Cadaqués (façana
principal). Fusteries d’alumini lacat en blanc (façana del carrer de Palau).

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic.
i

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

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 al PGOU i
PE

●
●
●

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

●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza el tractament de les mitgeres o part de les mitgeres vistes i l’adequació integral
de la façana interior (carrer 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 de Miquel Rosset, 12 (La Felipa)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de Miquel Rosset

FID

1468

FID

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

1468

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a 2 aigües + terrat en cos auxi.

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a dos carrers, que no ocupa la totalitat de la seva parcel.la.
La façana la teral i la posterior s’enretiren de l’anieació de façana per crear un pati que s’utilitza
d’accés a l’habitatge. la tanca exterior es arrebossada i de pedra vista. La façana del carrer
Miquel Rosset de planta baixa i un nivell té l’accés al garatge en planta baixa i un balcó a la planta
primera. La façana lateral téun accés a través d’una escala al primer nivell de l’habitatge. Les
obertures de mides diferents responen a les necessitats de la distribució interior. A la façana
posterior hi ha un accés directe a l’habitatge de la planta segona a través d’una escala.

regular

regular

Acabats.
Arrebossat pintat . Barana senzilla de color negre. Llosana de balcó de pissarra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes enrotllables, pintades de color verd

regular

P

COBERTA: inclinada a dues aigües / Plana (terrat)

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic.
i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment la part del jardí, no edificable, així com la tanca al carrer vinculada a la parcel·la
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU
i PE

●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza el tractament adequat de les façanes mitgeres vistes
S’autoritza la formació d’una única coberta a dues aigües, a partir d’un mateix carener

●

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

1469-1499

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Miquel Rosset s/n/ Carrer Palau,s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: garatge- Nivells sup: Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana tanca al carrer de Miquel Rosset

2.Façana Posterior (carrer Palau)

FID

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

1469-1499

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
● AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Quadrada

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
VINCULACIÓ AMB LA FAÇANA INTERIOR DE LES EDIFICACIONS AMB FRONT AL
PASSEIG (Operació vinculada a la Casa Dalmau, FID 1498).
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la (1469) és qualificada
amb la clau 2c. El projecte que es realitzi s’haurà d’adequar a la normativa del PGOU i
el PE, deixant lliure l’espai de jardí privat en contacte amb la construcció històrica
(Casa Dalmau), d’acord amb el que determinen les normes i el plànol annex acotat
que fixa els espais lliures d’edificació i les mides referencials precises.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa /
solar

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge aïllat, amb accés des del carrer Palau, situat a l’interior de la parcel·la i envoltat pel jardí
que conforma tot l’espai interior, no edificat, de l’illa compresa entre el Passeig, la Felipa i el
carrer Palau. La façana és molt senzilla, arrebossada i pintada.
Tanca de pedra de Cadaqués.
Acabats.
Arrebossat pintat.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos.
FUSTERIES: de fusta, pintada en color verd

regular

P

COBERTA: inclinada a un vessant

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixant ceràmic.
i

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
La parcel·la FID 1469 reuneix les condicions de solar, amb front als carrers de Miquel Rosset i Palau i la parcel·la
FID 1499 no és un solar, doncs no té front a cap vial. Per aquest motiu es decideix refondre les dues fitxes FID en
una conjunta. Aquesta s’anomena FID 1469-1499.
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.
El projecte haurà de donar compliment a la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, de
2 de juliol de 2007.
Parcel·les subjectes a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 7. (v. plànol d’ordenació PO4.2)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2b)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
“Es prohibeix la construcció de locals comercials i apartaments a la part posterior de la
parcel·la”
“Es prohibeix l’edificació en el lateral nord est de la finca” “la construcció s’ha d’ajustar als
paràmetres de l’article 35.2.a) de la Llei de Patrimoni Cultural Català (LPCC 9/1993)”

●
●

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

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

●
●
●

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

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc

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 Miquel Rosset, s/n
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Imatge del jardí interior entre el Passeig, el carrer de Miquel Rosset (La Felipa) i el carrer de Palau

FID

1469-1499

FID

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

1469-1499

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
VINCULACIÓ AMB LA FAÇANA INTERIOR DE LES EDIFICACIONS AMB FRONT AL
PASSEIG (Operació vinculada a la Casa Dalmau, FID 1498).
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la (1499) és qualificada
amb la clau 2c. El projecte que es realitzi s’haurà d’adequar a la normativa del PGOU i
el PE, deixant lliure l’espai de jardí privat en contacte amb la construcció històrica
(Casa Dalmau), d’acord amb el que determinen les normes i el plànol normatiu PO
4.1, que fixa els espais lliures d’edificació i les mides referencials precises
La parcel·la FID 1469 reuneix les condicions de solar, amb front als carrers de Miquel
Rosset i Palau i la parcel·la FID 1499 no és un solar, doncs no té front a cap vial. Per
aquest motiu es decideix refondre les dues fitxes FID en una conjunta. Aquesta
s’anomena FID 1469-1499
N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
D’acord amb els paràmetres que el plànol annex determina, es protegeix com a jardí la part no afectada. En
aquest sentit, tal i com expressa la normativa del Pla Especial del Conjunt Històric, en l’Article 46 apartat 6, aquest
aspecte es produeix en totes les finques que conformen la façana al Passeig.
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.
El projecte haurà de donar compliment a la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, de
2 de juliol de 2007.
Parcel·les subjectes a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 6. v. plànol d’ordenació PO4.2.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

-

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

COBERTES

“Es prohibeix la construcció de locals comercials i apartaments a la part posterior de la
parcel·la”
“Es prohibeix l’edificació en el lateral nord est de la finca” “la construcció s’ha d’ajustar als
paràmetres de l’article 35.2.a) de la Llei de Patrimoni Cultural Català (LPCC 9/1993)”

●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants 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 les construccions mig derruïdes situades en l’espai que ocupa la
parcel·la

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

FID

1470

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer de Miquel Rosset (La Felipa), 8
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Solar + alguna constr.
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

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

Vista al carrer de Miquel Rosset

FID

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

1470

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Segons la normativa del Pla General (PGOU) aquesta parcel·la és qualificada amb la
clau 2c, que defineix el marc normatiu que s’haurà d’acomodar als criteris d’encaix, a
través de la nova arquitectura, amb l’entorn proper i amb el paisatge general.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Rectangular

N. PLANTES (observades / cadastrals)
Solar amb cobert / solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur amb paredat de pedra de Cadaqués, arrebossat i pintat, amb una obertura amb la funció
d’accés a l’espai interior, ocupant part del jardí.
El cobert és una petita edificació destinada a l’activitat econòmica que es desenvolupa,
concretament un restaurant que queda a tocar d’aquest mur.
Acabats.

Correcte

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Sens perjudici de l’edificabilitat que el PGOU determina, es protegeix com a jardí privat la part de la finca indicada
en el plànol adjunt.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

--

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

ENDERROCS

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

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

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
2
(àrea 19,35 m )

FID

1470

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

SITUACIÓ

Plaça F. Rahola, 5 / C. de Miquel Rosset, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Botiga-P1:Oficina i Habitatge-P2: 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

2.Façana lateral

1.Façana a ses Herbes

3.Detall balcó

FID

1471

FID

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

1471

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edcifici en cantonada format per planta baixa i un nivell a la façana de la plaça ses Herbes i de
planta baixa i dos i un nivell al carrer de la Felipa. L’accés a l’oficina i l’habitatge es realitza pel
carrer de Miquel Rosset. Per la façana de la plaça s’accedeix a la botiga de Can Vehí.
Les façanes tenen una composició molt senzilla, formada per la repetició de les obertures,
escpecialment a la façana del carrer Miquel Rosset on apareixen cinc eixos verticals de disposició
de les obertures. La planta baixa té finestres de dimensions més grans i amb forma d’arc de mig
punt, mentre que a les plantes superiors les finestres tenen forma rectangular.
A la façana de la plaça hi ha un balcó en planta primera que engloba dues balconeres que
pertanyen a l’oficina.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana de forja, amb elements ornamentals

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, persianes de corda, pintat en color blau.

bo

COBERTA: inclinada

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants i canaló ceràmic de color blau.

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 cossos afegits
S’autoritza l’augment de volum amb una tercera planta fins a 9 m d’alçada

●
●
●

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 tradicional
S’autoritza la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors i la perllongació
dels baixants existents al carrer de Miquel Rosset
Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta
S’autoritza un tractament adequat a la façana mitgera

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Imatge de Ses Herbes amb la construcció -emmarcada en vermell- i que fa cantonada amb el carrer de
Miquel Rosset (La Felipa). Correspont a la parcel·la FID 1471. Visió de principis del segle XX (19001910) on apareix la primitiva construcció en el seu estat original. En aquest període encara hi ha, a
l’esquerra, la casa de planta baixa i pis, que tancava l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament
de l’avinguda Caritat Serinyana.
La fotografia mostra les tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes, amb motiu
de la Festa Major.

FID

1471

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

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, 6 (Ses Herbes)
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Oficina bancària – Planta pis:Habitatge
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 accés habitatge
3. Visió de la coberta

1.Façana a Ses Herbes

FID

1472

FID

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

1472

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos nivells, les obertures es troben ordenades en un
mateix eix a les plantes primera i segona, a la planta baixa es desplacen cap a l’esquerra.
Les dues obertures de la planta baixa una d’elles enretirada de la línia de façana dona accés a
l’habitatge i l’altre a una oficina.
Les obertures es redueixen de dimensió a mesura que anem pujant en alçada a l’edifici.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana senzilla. Sòcol en planta baixa de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd i metàl.lica en planta baixa.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant metàl·lic pintat de color blanc i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquest edifici es 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. Sens perjudici de
l’edificabilitat que el PGOU determina, es protegeix com a jardí privat la part de la finca indicada en el plànol
adjunt.
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació 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

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat. El sòcol de pedra
s’haurà d’encalcinar
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●

●
●

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les dues obertures a la planta baixa. Oficina bancària

●

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)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
2
(àrea 24,8 m )

FID

1472

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

Imatge de Ses Herbes amb la construcció -emmarcada en vermell- corresponent a la parcel·la FID
1472. Visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la primitiva construcció en el seu estat
original. En aquest període encara hi ha, a l’esquerra, la casa de planta baixa i pis, que tancava l’espai
de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de l’avinguda Caritat Serinyana.
La fotografia mostra les tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes, amb motiu
de la Festa Major.

FID

1472

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

FID

1473

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, 7 (Ses Herbes)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Final 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 acroteri

1.Façana a la plaça Ses Herbes

3. Detall barana

FID

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

1473

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos nivells, les obertures es troben totes sobre el mateix
eix de simetria vertical. La planta baixa és l’accés a l’habitatge, la planta primera i segona tenen
un balcó ocupant pràcticament la totalitat de la façana. L’acroteri té un dibuix en relleu.

Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Balcó amb barana senzilla amb barrots de fundició.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd i blanc en planta baixa.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant i terrat anterior

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat de color blanc.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquest edifici es 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. S’autoritza la renovació de
l’obertura a la planta baixa. Sens perjudici de l’edificabilitat que el PGOU determina, es protegeix com a jardí
privat la part de la finca indicada en el plànol adjunt.
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, excepte per l’adequació al 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

●

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de l’obertura de la planta baixa alineada amb l’eix
S’autoritza l’adequació de l’àtic (4r nivell) -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)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
(àrea 26 m2)

FID

1473

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

Dues imatges de Ses Herbes. La fotografia superior, mostra la construcció corresponent a la parcel·la
FID 1473 -emmarcada en vermell-. És una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la
primitiva construcció en el seu estat original, formant un únic edifici revestit de gran senzillesa i
sobrietat. En aquest període encara hi ha, a l’esquerra, la casa de planta baixa i pis, que tancava
l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de l’avinguda Caritat Serinyana. La fotografia mostra
les tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes, amb motiu de la Festa Major.
La imatge inferior, dels anys 1910-1920, serveix per diferenciar clarament les dues construccions –
emmarcades en vermell- tal i com es presenten actualment. Una intervenció més acadèmica, aporta a
l’edifici les característiques que encara avui hi són presents: composició, ritme i proporció.

FID

1473

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

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, 8 (Ses Herbes)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: activitat comercial, Plantes Pis:Habitatge
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. Visió de la coberta

1.Façana a la plaça ses Herbes

FID

1474

FID

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

1474

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant, discontínua

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. Aquest habitatge es va anexionar a l’edifici del
costat. Façana molt senzilla, amb poques obertures i col.locades en dos eixos verticals. La planta
primera té un balcó corregut, la planta segona té dues obertures de mides diferents situades a eix
amb les de la planta inferior.
La planta baixa només té una gran obertura del local comercial.

bo

bo
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana senzilla.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta color verd i blanc en planta baixa.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant, però discontínua

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat de color blanc.

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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU
i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●

●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures als baixos
S’autoritza a reformar els dos faldons de coberta i determinar un únic faldó amb ràfec
a Ses Herbes

●

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 de Ses Herbes. La fotografia superior, mostra la construcció corresponent a la parcel·la
FID 1474 -emmarcada en vermell-. És una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la
primitiva construcció en el seu estat original, formant un únic edifici i revestit de gran senzillesa i
sobrietat. En aquest període encara hi ha, a l’esquerra, la casa de planta baixa i pis, que tancava
l’espai de Ses Herbes, escanyant l’entroncament de l’avinguda Caritat Serinyana. La fotografia mostra
les tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes, amb motiu de la Festa Major.
La imatge inferior, dels anys 1910-1920, serveix per diferenciar clarament les dues construccions –
emmarcades en vermell- tal i com es presenten actualment, un cop segregades. Una intervenció
menys acadèmica que en l’altre cas, dona lloc a una rehabilitació integral, realitzada en els anys 1970,
que configura l’edifici actual.

FID

1474

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

SITUACIÓ

Plaça de Frederic Rahola, 9 (Ses Herbes)
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç (Farmàcia)– Planta pis:Habitatge
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 a ses Herbes

FID

1475

FID

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

1475

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrassa

3

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos nivells format per dos eixos verticals molt marcats. La
planta baixa té dos accessos diferents un per la part comercial i l’altre pels habitatges. A les
plantes primera i segona es repeteix totalment el ritme i dimensions de les finestres, a l’igual que
els balcons, excepte a la planta segona que la finestra es converteix en balconera.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc.. Balcó amb barana senzilla.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos
FUSTERIES: fusta de color verd i blanc.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant i terrat-terrassa

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat de color blanc .

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts o
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats.
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 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 al PGOU i
PE

●
●

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

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

Elements a adequar: P1. S’ha de suprimir el pla endarrerit i s’han de reconvertir les
obertures amb predomini de la proporció vertical. La llosa del balcó tindrà un cantell de
12 cm i mantindrà una separació a veïns de 60 cm. P2. El pla endarrerit ocuparà tota
l’amplada de la façana, i estarà constituït per l’obertura, o bé es reconvertiran les
obertures amb predomini de la proporció vertical, i a la línia de façana, mantenint la
correspondència vertical dels vuits amb la planta inferior, i les lloses dels balcons tindran
una llargària màxima de 2 m, una separació mínima entre elles de 30 cm, un vol màxim
de 50 cm, un gruix de 12 cm, i mantindran una separació a veíns de 60 cm, o es
realitzaran un seguit d’obertures quadrades o apaïsades tipus finestra.
S’haurà d’adequar l’àtic (4r nivell) al tractar-se d’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)

Dues imatges de Ses Herbes. La fotografia superior, mostra la construcció corresponent a la parcel·la
FID 1475 -emmarcada en vermell-. És una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la
primitiva construcció en el seu estat original, es tracta d’un edifici tradicional de la segona meitat del
segle XIX. La fotografia mostra les tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes,
amb motiu de la Festa Major.
La imatge inferior, dels anys 1910-1920, mostra l’estat del mateix edifici un anys més tard, així com
l’encaix de les edificacions entre mitgeres d’aquest front edificatori de Ses Herbes.

FID

1475

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

SITUACIÓ

El Passeig, 1
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: activitat comercial, Plantes Pis:Habitatge
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 ses Herbes

2. Façana al Passeig
3. Visió cobertes

FID

1476

FID

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

1476

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici en cantonada amb tres façanes de planta baixa i dos pisos. La façana del passeig no
segueix l’alineació de les cases del voltant. La façana al passeig té una composició molt senzilla
amb dos eixos verticals definits per les obertures, a la planta primera un balcó corregut uneix les
dues balconeres. La façana a la plaça està formada per oberures de dimensions diferents sense
cap eix que les relacioni, responen tan sols a les necessitats dels espais interiors.
Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Balcó amb barana senzilla i aplacat ceràmic de color verd al frontal de
la llosana.

bo

bo

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

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües i terrassa

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants i canaló ceràmic, esmaltat en verd

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació al PGOU i el
PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

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 mantenir les fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color verd Cadaqués

●
●
●

●
●
●
●
●

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

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les obertures als baixos
S’autoritza l’adequació de l’àtic (4r nivell) al tractar-se d’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)

Dues imatges de Ses Herbes. La fotografia superior, mostra una part de la façana que dona a Ses
Herbes de la construcció corresponent a la parcel·la en cantonada FID 1476 -emmarcada en vermell-.
És una visió de principis del segle XX (1900-1910) on apareix la primitiva construcció en el seu estat
original, es tracta d’un edifici tradicional de la segona meitat del segle XIX. La fotografia mostra les
tradicionals ballades de Sardanes que se celebraven a Ses Herbes, amb motiu de la Festa Major.
La imatge inferior, dels anys 1910-1920, mostra l’estat del mateix edifici un anys més tard, amb la
façana al Passeig, així com l’encaix de les edificacions entre mitgeres d’aquest front edificatori de Ses
Herbes i l’inici del Passeig.

FID

1476

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

SITUACIÓ

El Passeig, 2
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Habitatge tradicional

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç– Ppis:Habitatge
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 Passeig

FID

1477

FID

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

1477

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic / 4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

3

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres nivells, composat a partir d’un eix central. La planta
baixa té dos accessos diferents un per l’edifici d’habitatges i l’altre al comerç. La planta primera i
segona tenen el mateix tipus d’obertura i balcó. La planta tercera s’enretira de la façana principal
creant una terrassa.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc.. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos
FUSTERIES: d’alumini, lacada en color vermell.

bo

COBERTA: inclinada, a un vessant / Plana (terrassa-terrat)

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

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 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 al PGOU i PE

●
●
●

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

COBERTES

ENDERROCS

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’haurà d’adequar l’àtic (4r nivell) al tractar-se d’un volum disconforme.
Altres elements a adequar: P1 i P2. Els balcons de les plantes primera i segona s’adequaran
amb les característiques següents: la llosa tindrà un vol màxim de 60 cm i un cantell màxim
de 12 cm, aquest cantell no presentarà revestiments ceràmics ni de cap altre tipus.
Es conservarà l’espai lliure anterior condicionat a manera de jardí. La possible tanca no
podrà ser opaca, estarà formada per un element vegetal o/i brèndoles d’acer i tindrà una
alçada màxima de 80 cm.

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

●

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

SITUACIÓ

El Passeig, 3
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Habitatge tradicional

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge– P.pis: Habitatge
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 canaló i baixant

1.Façana al Passeig

FID

1478

FID

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

1478

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

3

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i tres nivells. La façana no manté els eixos verticals
a les diferents plantes. La planta baixa, primera i tercera té una gran obertura a la part central. La
planta segona té dues obertures de la mateixa dimensió descentrades.
Els balcons de les plantes primera i segona són correguts i ocupen quasi la totalitat de l’amplada
de la façana
La planta tercera s’enretira de la línia de façana creant una terrassa amb una barana metàl.lica.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc. Balcó amb barana senzilla i frontis amb aplacat ceràmic de
color verd.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcament de les obertures

bo

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

bo

COBERTA: inclinada / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixant ceràmic esmaltat de color verd i canaló ceràmic.

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

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

COBERTES
ENDERROCS

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

●
●
●
●

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

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la modificació de la coberta de la planta tercera; és un volum disconforme.
Elements a adequar: a la planta primera i a la planta segona s’ha d’adequar el cantell del
balcó suprimint la part d’obra de la barana i donant a la llosa una amplada màxima de 12
cm i no presentarà cap revestiment ceràmic ni d’altre tipus.
Es conservarà l’espai lliure anterior condicionat a manera de jardí. La possible tanca no
podrà ser opaca, estarà formada per un element vegetal o/i per brèndoles d’acer, i tindrà
una alçada màxima de 80 cm.

●

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

El Passeig, 4/ Carrer de Miquel Rosset, 4
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Casa burgesa

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Restaurant– Ppis:Habitatge
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 barana, balcó i mènsula

1.Façana al Passeig

FID

1479

FID

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

1479

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC). Model d’habitatge burgès, de la meitat del segle XIX,
amb importants modificacions: la planta baixa i la remonta de la planta segona,
endarrerida de la línia de façana. Contràriament, la planta primera manté tot l’estil
neoclàssic, però senzill, d’aquesta construcció: balcó; distribució i proporció de les
obertures, tipus de barana, elements decoratius com mènsules, etc...
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes amb dos eixos verticals de les obertures. La
planta baixa té dos accessos: un a l’habitatge superior i l’altre al restaurant. La planta primera té
un balcó corregut que agafa les dues obertures suportat per tres mènsules.
La planta segona té dues obertures sense relació amb les altres plantes i de mides diferents.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc.. Balcó amb barana amb motius decoratius.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: lleuger perfilat de les obertures, brancals i llindes.

bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres de color verd. Metàl·lica lacada en blanc (pis segon)

bo

COBERTA: inclinada / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants ceràmics de ceràmica esmaltada en verd.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació es 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. Sens perjudici de l’edificabilitat que el
PGOU determina, es protegeix com a jardí privat la part de la finca indicada en el plànol adjunt.
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 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 tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la modificació de la remonta de la planta segona per poder realitzar els faldons
de la coberta inclinada entregant amb ràfec a la línia de façana tot cobrint el terrat.
Altres elements a adequar: es conservarà l’espai lliure anterior condicionat a manera de
jardí (Article 46 apartat 6 de les Normes del Pla Especial). La possible tanca no podrà ser
opaca, estarà formada per un element vegetal o/i per brèndoles d’acer, i tindrà una alçada
màxima de 80 cm. 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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
(àrea 67,4 m2)

FID

1479

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

SITUACIÓ

El Passeig, 5 / C. de Miquel Rosset, 6
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Casa burgesa

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segles XIX-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç– Planta pis:Habitatge
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 barana

1.Façana al Passeig
3.Detall porta entrada

FID

1480

FID

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

1480

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC). Casa burgesa, de composició neoclàssica i construïda
amb elements procedents del modernisme: barana de forja treballada amb motius
vegetals, tarja superior de la porta d’entrada, amb treball de forja i motius vegetals.
Originàriament no disposava del balcó del segon nivell ni del coronament amb barana.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic / 3

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i tres pisos. La tercera planta no es troba a nivell de
façana principal, sino que es retira formant una terrat amb un ampit amb barana metàl.lica
senzilla. Les obertures són de mides diferents i presenten tres eixos verticals i dos balcons a les
plantes primera i segona, ben diferenciats estilísticament. Les finestres de la planta primera i la
porta d’accés a l’edifici tenen emmarcaments de pedra, a base de carreus.
La porta d’accés a l’edifici de fusta amb elements decoratius és de grans dimensions.
Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc. Balcó amb barana amb motius decoratius.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes de les obertures de PB i P. Pis, treballats
amb carreus de pedra, ben arestats.

bo

FUSTERIES: de fusta; finestres i persianes de llibret pintades de color verd. Porta d’accés, de
dos fulls, molt ben treballada i amb l’acabat envernissat.

bo

COBERTA: Plana (terrat)

bo

DESGUÀS COBERTA: no vistos
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació 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. Sens perjudici de l’edificabilitat que el
PGOU determina, es protegeix com a jardí privat la part de la finca indicada en el plànol adjunt.
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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures

FAÇANES

●

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

●
●
●

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

ENDERROCS

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color i materials originals)
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries de fusta originals
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

●
●
●
●

S’autoritza l’enderroc de la part remuntada i l’adequació del terrat en coberta inclinada a
dues vessants, amb ràfecs a les dues façanes. Aquesta planta és un volum disconforme. Es
conservarà l’espai lliure anterior condicionat a manera de jardí (Article 46 apartat 6 de les
Normes del Pla Especial). La possible tanca no podrà ser opaca, estarà fomada per un
element vegetal o/i per brèndoles d’acer, i tindrà una alçada màxima de 80 cm. 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’AT2 (Front Marítim)

●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
2
(àrea 55,6 m )

FID

1480

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

SITUACIÓ

El Passeig, 6
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

S. XX (1910)

Casa Modernista
AUTOR

Salvador Sellés i Baró

ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge – Oficines – Entitat d’estalvi
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 Pont

2.Façanes al carrer del Palau
4.Detall coberta

1.Façana al Passeig

FID

1481

FID

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

1481

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .Edifici civil.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

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

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis. A la planta baixa hi ha la porta i un gran
finestral, que posseeix una notable reixa de forja, ambdues obertures d’arc Tudor i amb grana
dovellatge a saltacavall. En aquest sector hi corre un fris horitzontal entre motllures amb flors de
relleu enllaçades. La tribuna del pis, sobre grans mènsules, és l’element més destacat de la
façana. Presenta un parell de grans obertures a la part frontal i altres dues de més reduídes, una
a cada latera; són totes d’arcs ojivals peraltats i el perfil de l’ampit els dóna una forma com de
punta de sageta. A la part alta s’hi repeteix el tema floral del fris esmentat avans, creant
combinacions geomètriques; al centre hi destaca una prominent gàrgola en forma de lleó assegut.
Sobre les dues obertures frontals s’hi enlairen uns capçers esglaonats que amaguen el doble
teulat – teula vidrada verda- que cobreix la tribuna. La façana es remata amb un fris d’actuacions
apuntades, entre ménsules de sosteniment del ràfec, que emmarquen petits forats que donen al
terrabastall, els quals són tractas també com a elements ornamentls (prenen la forma dels
finestrals de la tribuna). A la façana posterior, una galeria coberta dóna al petit jardí on hi ha les
restes d’una font de rocalla entre parterres fets amb rierencs i petxines.
Acabats.
Arrebossat pintat de colors i pedra calcària gris clar. Tribuna amb elements decoratius.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: el mateix tractament decoratiu general per tota la façana

bo

FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color verd o blanc; envernissades i
metàl.liques.

bo

COBERTA: inclinada / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic color verd.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix com a jardí privat la part de la finca indicada en el plànol adjunt.
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

FAÇANES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
S’autoritza la modificació puntual de l’accés en PB a partir de la redacció d’un projecte
d’intervenció que, suprimint l’escala i plataforma actual, pugui adequar mantenint
l’estructura de l’obertura –inclosa la reixa de forja-, l’obertura existent. Això es farà d’acord
amb al requeriment patrimonial exigible, que comportarà també una intervenció general de
recuperació dels sostres i arrambadors originals de la planta interior
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

ENDERROCS

●

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

●

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

●
●
●
●

En futures intervencions s’hauran de recuperar les fusteries de fusta originals
Les fusteries hauran de ser pintades segons els colors originals
COBERTES

●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es conservarà l’espai lliure anterior que forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat
Es mantindrà el cromatisme de les façanes originals, intervenint en totes dues façanes per
millorar el front edificatori del Passeig en les dues cares (exterior i interior).

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)
ÀREA NO EDIFICABLE DINS L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA FID

Superposició de la parcel·la FID sobre el PGOU vigent (e 1:500)

Perímetre de la parcel·la FID

Zona no edificable
2
(àrea 59,52 m )

FID

1481

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

Una imatge del front edificatori del
Passeig, corresponent als anys 1920-30
on es pot veure el desenvolupament de
les
façanes,
pràcticament
totes
conformades, sense discontinuïtat, al
llarg del Passeig. La Casa Pont és
emmarcada en vermell i presenta les
característiques tipològiques i formals
que han arribat fins avui. Aquest edifici
s’ha de mantenir en la seva total
integritat, amb especial respecte de les
seves característiques específiques,
siguin o no arquitectòniques, i dels
elements o parts que els composen. No
podrà alterar-se l’aspecte exterior ni
augmentar-se el volum edificat. L’única
possibilitat d’intervenció és la restauració
entesa com aquella intervenció física que
pretén, mitjançant la reparació de parts o
elements malmesos de l’obra, restituir
l’edificació al seu estat originari;
permetent-se, en aquest cas, alterar el
nivell en planta baixa per facilitar
l’accessibilitat i eliminar les estructures
sobreposades existents en la façana
principal. La reposició o reproducció de
les condicions originals hauran d’incloure
la consolidació dels elements estructurals
o de les instal·lacions. Es conservarà
l’espai lliure anterior que forma part de
l’àmbit de l’edifici catalogat. Es mantindrà
el cromatisme de les façanes originals.
Aquest edifici, juntament amb els altres
amb front al Passeig, formen part d’una
unitat compositiva que cal preservar.

FID

1481

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 7
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Casa burgesa

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Restaurant– Ppis:Habitatge
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 al Passeig

FID

1482

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1482

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + sotacobert / 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant i terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos pisos amb dos eixos centrals a on es
col.loquen totes les obertures de la façana. En planta primera i segona tenim balcons de mides
iguals i les obertures tenen forma d’arc de mig punt.
La façana posterior té unes obertures molt petites i de mides diferents en cada planta. A la planta
segona la façana s’enretira formant dues terrasses-terrat a nivell de sotacoberta.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Sense pintar el balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret, pintades de color blanc.
COBERTA: inclinada a una vessant, tallada per l’aparició d’una terrassa-terrat

bo
regular
regular

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment i canaló ceràmic.

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació al PGOU i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ADEQUACIONS

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 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 altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

Es conservarà l’espai lliure anterior condicionat a manera de jardí (Article 46 apartat 6 de
les Normes del Pla Especial). La possible tanca no podrà ser opaca, estarà fomada per un
element vegetal o/i per brèndoles d’acer, i tindrà una alçada màxima de 80 cm.
Els tendals seran de color blanc cru.
Es podrà intervenir en totes dues façanes per millorar el tractament general de tot el front
edificatori del Passeig en les seves dues cares (exterior –mar- i interior).

●

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)

Una imatge del front edificatori del
Passeig, corresponent als anys 1920-30
on es pot veure el desenvolupament de
les
façanes,
pràcticament
totes
conformades, sense discontinuïtat, al
llarg del Passeig. La construcció de
l’actual
parcel·la
FID
1482
és
assenyalada amb una fletxa vermella i
presenta les característiques tipològiques
i formals que han arribat fins avui. Es
conservarà l’espai lliure anterior que
forma part de l’àmbit de l’edifici catalogat.
Es mantindrà el cromatisme de les
façanes originals i sobretot s’adequarà la
façana interior. Aquest edifici, juntament
amb els altres amb front al Passeig,
formen part d’una unitat compositiva que
cal preservar.

FID

1482

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 9
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Hab. tradicional modif.

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç– Ppis:Habitatge
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 al Passeig
3.Detall canaló i baixant

FID

1483

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1483

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells + sotacoberta / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres de planta baixa i tres nivells, amb un quart nivell situat enretirat de la
façana principal. La façana principal té un eix central de totes les obertures. La planta segona i la
tercera tenen un balcó de dimensions iguals i amb forma corva a la part central i enretirat de la
façana principal. La planta primera té un balcó que sobresurt de la façana principal i de forma
rectangular. La façana posterior només té un eix desplaçat de la part central a on apareixen totes
les obertures de la façana.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: d’alumini; lacades en color blanc.

bo

COBERTA: inclinada / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants i canaló ceràmic.

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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
S’autoritza la construcció d’un cos en PB d’acord amb el PGOU i el PE, sempre que es
disposi en el fons de la parcel·la per permetre un espai de jardí a tocar l’edifici existent
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la seva adequació al
PGOU i el PE

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes. S’ha de recuperar la façana interior
estudiant la recol·locació dels aparells d’aire condicionat
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

●

En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS

Cal modificar el pla d’entrega del faldó de coberta a façana interior jardí (ampliar pendent)
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

Es conservarà l’espai lliure anterior respectant els usos admesos compatibles amb
elements de jardí on la possible tanca no podrà ser opaca, estarà formada per un element
vegetal i/o brèndoles d’acer, i tindrà una alçada màxima de 80 cm. Els tendals seran de
color cru. Es podrà intervenir en totes dues façanes per millorar el tractament general de
tot el front edificatori del Passeig en les seves dues cares (exterior –mar- i interior).

●

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)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb la construcció corresponent a la
parcel·la FID 1483, emmarcada en vermell i assenyalada amb una fletxa en l’ampliació. La foto mostra
la primitiva construcció en el seu estat original, diferent a l’actual. En aquest període encara apareix, a
l’esquerra, el Pont de Pedra.

FID

1483

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 10
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Habitatge de renda

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Restaurant – P.pis:Habitatge
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 Passeig

2. Façana posterior

FID

1484

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1484

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Habitatge tradicional que ha tingut transformacions al
llarg del temps.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i quatre nivells. El quart pis s’enretira de la façana
principal. Les obertures s’estructuren a partir de tres eixos verticals i varia la seva dimensió en
funció de la seva alçada. En la planta tercera les finestres s’enretiren respecte la línia de façana.
Els balcons varien de dimensió respecte la planta primera i segona, augmentant la seva dimensió
a la planta superior.
La façana posterior es retranqueja formant un pati central de tres cares. Té poques obertures i de
dimensions petites, col.locades la majoria a la zona del pati central.
Acabats.
Arrebossat i pintat de color blanc. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color blanc.

bo

COBERTA: inclinada / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants i canaló ceràmic.

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 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)
Qualsevol edificació en PB s’haurà d’adequar a la normativa del PGOU i PE
●
VOLUMETRIA
●
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per a procedir la seva
adequació segons els criteris del PGOU i el PE

FAÇANES

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
S’autoritza la col·locació dels aparells d’aire condicionat
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta i suprimir les persianes
enrotllables
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc del volum disconforme de la planta quarta
Es conservarà l’espai situat a l’interior de la parcel·la, amb els usos i activitats admeses,
respectant, sempre que sigui compatible, el seu enjardinament.
També es condicionarà l’espai exterior, respectant els usos admesos compatibles amb
elements de jardí on la possible tanca no podrà ser opaca, estarà formada per un
element vegetal i/o per brèndoles d’acer i tindrà una alçada màxima de 80 cm.
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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb l’antiga construcció corresponent a
la parcel·la FID 1484, emmarcada en vermell i assenyalada amb una fletxa en l’ampliació. La foto
mostra la primitiva construcció en el seu estat original, diferent a l’actual. En aquest període encara
apareix, a l’esquerra, el Pont de Pedra. A sota una imatge posterior, anys 1930, on s’aprecia
l’estructura de tot el front edificatori del Passeig amb la formació dels tradicionals jardins privats, a la
part anterior de les respectives parcel·les. Aspecte que es pretén recuperar, alternat amb l’ús comercial
d’aquestes plantes baixes.

FID

1484

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig 11
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Modernista
AUTOR

S. XX (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

DENOMINACIÓ: Casa Cànovas

2.Façanes al carrer Palau

1.Façana al Passeig
3.Detall
cornisa

FID

1485

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1485

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Aquesta casa juntament amb la “casa blava” va ser de
les primeres que varen construir els estiuejants.

GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + badalot /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de dues plantes i golfes. La planta baixa s’obre a través de dues grans
obertures amb arcs de mig punt al petit jardinet que hi ha al davant. Un balcó corregut al primer
pis recull dues obertures centrades damunt de les anteriors. A les golfes hi ha una galeria de cinc
badius amb arcs de mig punt. El ràfec, molt prominent, està suportat per mòduls de fusta i té
decoració de rajola.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana senzilla

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color verd.

bo

COBERTA: inclinada

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic color verd.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquest edifici 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. Altrament es garantirà 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. Restabliment tipològic de les parts afectades en
el temps, accentuant les característiques estructurals, espacials i formals pròpies.
Parcel·la subjecte a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 7. v. plànol d’ordenació PO4.2.
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

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
S’autoritza la construcció de nous cossos afegits a la construcció del carrer Palau,
sempre respectant la part de l’espai de jardí interior a tocar de la construcció patrimonial
S’autoritza la modificació de la volumetria existent a la construcció del carrer Palau,
d’acord amb els criteris derivats 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
En futures intervencions s’hauran de mantenir les fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades en el color verd Cadaqués, com l’existent

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors de fibrociment
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS
ADEQUACIONS

Es conservarà part de l’espai lliure a l’interior de la parcel·la, condicionat a manera de
jardí, d’acord amb la normativa del Pla Especial. També es condicionarà l’espai lliure a
l’exterior com a jardí amb cancel·la, tal i com es presenta actualment.

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 del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb l’antiga construcció corresponent a
la parcel·la FID 1485, emmarcada en vermell i detallada en l’ampliació. La foto mostra la primitiva
construcció en el seu estat original, diferent a l’actual. En aquest període encara apareix, a l’esquerra,
el Pont de Pedra.

FID

1485

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Fotografia dels anys 1930, on s’aprecia l’estructura de tot el front edificatori del Passeig amb la Casa
Cànovas ja construïda i conformant la imatge actual. Cal destacar la formació dels tradicionals jardins
privats, a la part anterior de les respectives parcel·les. En aquest cas, la preservació que s’ha fet a la
Casa Cànovas és un exemple a seguir per les altres edificacions del Passeig. Aquest edifici, juntament
amb els altres amb front al Passeig, formen part d’una unitat compositiva que cal preservar.

FID

1485

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 12
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Casa burgesa

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comercial – Ppis Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer de s’Embut

1.Façana al Passeig

FID

1486

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1486

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC). Actualment es tracta d’una construcció dels anys 1910,
amb elements identificadors del modernisme: baranes de forja ben treballades,
fusteries, etc...
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i un nivell al carrer s’embut i d’una planta més al passeig. La
façana principal s’enretira i es crea un pati davant de la casa des del que tenim l’accés al comerç,
mentre que l’accés a l’habitatge es realitza pel carrer posterior.
Les obertures de planta baixa són de grans dimensions i amb arc de mig punt, i creen dos eixos
verticals que es repeteixen a la planta primera, a on trobem un balcó.
La façana posterior té obertures de dimensions molt petites i mides diferents, disposades al llarg
de tot el parament.

bo

Acabats.
Arrebossat i pintat en color blanc. Balcó amb barana de forja amb motius decoratius modernistes.

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: amb pedra a la planta baixa.

bo

FUSTERIES: de fusta color marró.

bo

COBERTA: inclinada a dues vessants

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquest edifici 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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació al PGOU i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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 mantenir les fusteries originals de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

Es conservarà l’espai lliure interior davant de la façana acondicionat a manera de pati, la
possible tanca no podrà ser opaca i estarà formada per un element vegetal o/i per
bréndoles d’acer, i tindrà una alçada màxima de 80 cm.
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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 13
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Habitatge tradicional

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Bar – Ppis:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer de s’Embut

1.Façana al Passeig

FID

1487

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1487

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres nivells al passeig, la tercera planta no segueix la línia
de la façana sino que s’enretira cap a l’interior. En planta baixa, l’accés a l’habitatge i al
restaurant, les obertures són totes de mides diferents. A la planta primera i segona, un balcó
corregut.
La façana posterior segueix l’alineació de la casa de la dreta. Les obertures són petites i de
dimensions diferents, es troben disposades al llarg dels dos eixos verticals.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres i persianes de llibret pintades en color blanc. Altres
fusteries també pintades en color gris.
COBERTA: inclinada a un vessant i terrassa-terrat
DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

regular
bo
bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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 al 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

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del volum disconforme de la planta tercera (4r nivell).
Els elements que s’han d’adequar són: extracció de l’aparell d’aire acondicionat del balcó
de la planta primera, a la planta pis segona les lloses dels balcons seran exemptes,
tindran una llargària màxima de 2,00m i una separació mínima entre elles de 30 cm, un
cantell de 12 cm, i mantindran una separació a veïns de 60 cm. La cornisa tindrà un cantell
no major de 12 cm formant una cornisa similar a la dels edificis veïns. 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)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb l’antiga construcció corresponent a
la parcel·la FID 1487, assenyalada amb una fletxa vermella. La foto mostra la primitiva construcció en
el seu estat original, diferent a l’estat actual, on s’ha substituït les dues tradicionals cobertes inclinades,
rematades de teula àrab, per una coberta mixta (inclinada i plana-terrat). A sota una imatge posterior,
dels anys 1930, on s’aprecia l’estructura consolidada de tot el front edificatori del Passeig abans de
girar cap Es Portitxó.

FID

1487

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 14 / Carrer de s’Embut, 9
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge trad. mod.

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Final S.XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç – P.pis:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
PG ● Integrat amb les edificacions de l’entorn
PG ● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer de s’Embut

1.Façana al Passeig

3.Detall canaló-baixant

FID

1488

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1488

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos pisos (faç. Passeig) i de planta baixa i un nivell
(carrer s’Embut). La façana principal té dos eixos verticals en els que s’estructuren totes les
obertures. La planta baixa té dos accessos diferenciats pels habitatges de les plantes superiors i
pel comerç, la planta primera formada per dos balcons, i la planta segona amb un balcó corregut
que uneix les dues finestres amb el frontis pintat de color verd.
La façana al carrer s’Embut té les obertures petites i sense cap relació entre elles, simplement
responen a la distribució interior. L’escala per a accedir al habitatge de la planta segona es situa
al mig de la façana. Les obertures de la planta superior estan protegides amb reixes metàl·liques.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana de ferro forjat amb motius.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de corda pintades en color verd.

regular

COBERTA: Inclinada a un vessant

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: baixants de PVC i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la qualitat compositiva i constructiva de la façana al Passeig, 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; adequant les parts
i els elements impropis. Tots els tipus d’obres, sempre que puguin tenir una incidència en les façanes, estaran
vinculades a l’adequació de les parts i elements indicats en la regulació de la intervenció.
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 cossos afegits
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per adequar-se al PGOU i al PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en la façana al Passeig
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures en façana al Passeig

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
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries 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 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’han d’adequar els elements següents de la façana al Passeig: a la planta primera
l’aparell d’aire condicionat del balcó i a la planta pis segona les lloses dels balcons seran
exemptes, tindran una llargària màxima de 2,00 m, una separació mínima entre elles de 30
cm, un cantell de 12cm, i mantindran una separació mínima a veïns de 25 cm, donada la
composició actual dels balcons existents. 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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb la construcció corresponent a la
parcel·la FID 1488, assenyalada amb una fletxa vermella. La foto mostra la primitiva construcció que
s’ha mantingut, pràcticament, fins al seu estat actual. A sota una imatge posterior, anys 1930, on
s’aprecia l’estructura de tot el front edificatori del Passeig, pràcticament consolidada, abans de girar
cap Es Portitxó.

FID

1488

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 15
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segle XVII-XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Comerç– Planta pis:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

2. Façana al carrer de s’Embut

1.Façana al Passeig

FID

1489

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1489

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell + àtic /
2

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos nivells, amb dues obertures, una en planta
baixa a eix amb la de planta primera a on apareix un balcó. La segona planta s’enretira de la línia
de façana.
La façana posterior només té una petita obertura a la planta primera.

Acabats.
Arrebossat pintat color blanc i sense pintar. Balcó amb barana amb motius.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta color blau i metàl.liques.

bo

COBERTA: inclinada, a un sol vessant i plana (terrat)

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En la rehabilitació d’aquests edificis destacarà la senzillesa i 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 i adequant
les parts i els elements impropis.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU
i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

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 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 altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

A la planta segona cal portar l’arranc de la coberta fins a la línia de façana, tot cobrint
el terrat; de manera que el pla constituït per l’obertura estarà endarrerit un màxim de 3
metres.
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’aT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb la construcció corresponent a la
parcel·la FID 1489, assenyalada amb una fletxa vermella. La foto mostra la primitiva construcció que
s’ha mantingut, pràcticament, fins al seu estat actual. A sota una imatge posterior, anys 1930, on
s’aprecia l’estructura de tot el front edificatori del Passeig, pràcticament consolidada, abans de girar
cap Es Portitxó.

FID

1489

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó, 1 (passeig)
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Casa Noucentista

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

Segles XIX- XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Bar – P.Pis:Habitatge
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 Meliton

1.Façana al Passeig

2.Façana al passeig des Portitxó

FID

1490

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1490

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Casa adosada en cantonada.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + badalot / 4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Casa de planta baixa, dues plantes pis i badalot. Un balcó corregut de punt rodó en cantonada
recull totes les obertures del primer pis. A la planta segona totes les obertures estan disposades
segons l’eix de la planta inferior; únicament les obertures d’ambdós costats de la cantonada
presenten lloses exemptes, les demés tenen la barana enrasada amb el pla de façana. Una
cornisa en cantonada, corresponent a la part de l’edifici que té la coberta plana, remata les
façanes. A l’extrem de la casa que dóna al Passeig del General Escofet la façana presenta una
alçada més, tot recollint el badalot de sortida a la coberta plana. Aquest parament presenta una
gelosia central i queda emmarcat per ressalts geomètrics molt discrets.
L’interior ha estat reformat del tot.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana amb motius.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres, persianes de llibret pintades en color vermell o blanc.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant i plana (terrat)

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic color verd.

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. També s’han de mantenir i
millorar els espais i elements interiors pels seus valors arquitectònics i ambientals. Restabliment tipològic de les
parts alterades en el temps, accentuant les característiques estructurals, espacials i formals pròpies.
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)
Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
VOLUMETRIA
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per l’adequació al PGOU i
PEU

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

●
●
●

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 mantenir les fusteries originals 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
Elements a adequar: s’ha de treure l’aparell d’aire condicionat del balcó.
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 que els originals.
Pels valors històrics i tradicionals, s’accepta que els tendals, rètols i mobiliari del Bar
Meliton, mentre existeixi com a tal, siguin del color grana tradicional.

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 69)
Els que regula el Pla Especial per l’AT2 (Front Marítim)

●

●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

Una imatge del Passeig de principis del segle XX (1900-1910) amb la construcció original assenyalada
amb una fletxa vermella. La foto mostra la primitiva construcció que es mantinguè fins a la reconversió,
a partir d’un projecte noucentista, en l’actual edifici de Can Meliton. A sota una imatge posterior, anys
1930, on s’aprecia el nou edifici de Can Meliton, amb l’estructura de tot el front edificatori del Passeig,
pràcticament consolidada, formant la cantonada cap Es Portitxó.

FID

1490

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó, 2 (passeig)
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa Modernista
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Botiga – P.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 façana

1.Façana al passeig es Portitxó

FID

1491

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1491

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Casa unifamiliar adosada a l’anterior.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + àtic / 4

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana dividida en dues parts; la planta baixa i el primer nivell tenen una composició dels forats
de la façana a partir de dos eixos verticals amb un mosaic central al nivell del primer pis. Una part
de la mitgera queda vista degut al retranqueig en l’alineació de l’edificació contigua. La planta
segona s’enretira, tot lliurant una terrassa, i alineant-se amb l’edificació de la dreta.
El desafortunat augment del volum en alçada va suposar la desaparició dels òculs de la coberta
ventilada, de la cornisa i de la balustrada de la terrassa superior. Així com la modificació dels dos
balcons del segon pis, que presentaven un clar predomini de la dimensió vertical per damunt de
l’horitzontal, i del ple sobre el buit, al contrari que en l’estat actual, fruit d’una reforma posterior.
Acabats.
Arrebossat pintat color blanc. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color blanc o marró.
Fusteries d’alumini a la planta tercera

regular

COBERTA: inclinada a un vessant i plana (terrat)

regular
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic color verd.

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 protegeix especialment el mural noucentista realitzat amb rajoles i que mostra una dona amb el doll al cap
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

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 al 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

●

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat

●

ENDERROCS
ADEQUACIONS

●

Es prohibeix la col·locació de rètols que modifiquin la composició i eixos rítmics
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

COBERTES

●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació del volum disconforme de la planta tercera.
Els elements que s’hauran d’adequar són: l’eliminació de les parts d’obra de les obertures
originaries, i restitució de les mateixes, ocupant la totalitat dels cèrcols, a plantes baixa i
primera; supressió de l’aparell de refrigeració; les obertures de la segona planta
recuperaran el predomini de la dimensió vertical; supressió de la llosa del balcó de la
planta tercera.

●

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

Es Portitxó, 3 (passeig) / Carrer de s’Embut, 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: activitat comercial, Plantes Pis:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
● En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer des Portitxó

2.Façana al carrer de s’Embut

FID

1492

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1492

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entremitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a un vessant + terrat

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres nivells. La planta baixa i la primera, les obertures tot i
ser de mides diferents es troben alineades en dos eixos verticals. A la planta segona aquests dos
eixos es desplacen a la dreta. La planta tercera es retrasa respecte a la línia de façana apareixent
una terrassa-terrat al davant.
Les dues obertures de planta baixa corresponen a l’accés a l’habitatge i al comerç.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana senzilla.

regular

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color blanc i també fusteria d’alumini.

bo

COBERTA: inclinada a un vessant i terrat davant

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts o
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

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 al PGOU i
PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat
Es prohibeix el revestiment d’aplacat de pedra en tota la façana, inclòs el sòcol
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 tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

Adequació de construccions afegides com la planta tercera (volum disconforme).
S’autoritza la supressió del terrat un cop enderrocada la planta tercera per permetre
realitzar la coberta inclinada a una o dues vessants.
A la planta primera s’ha d’extreure l’aplacat de rajola de la llosana del balcó.
A la planta segona els buits si són apaïsats, hauran de ser seguits, tipus finestra
correguda.
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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó, 4 (passeig) / Carrer de s’Embut, 5
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: activitat comercial, Plantes Pis:Habitatge
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 carrer s’Embut

1.Façana al passeig des Portitxó

3.Porta accés passeig des Portitxó

FID

1493

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1493

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i tres nivells amb dues façanes. Les obertures son de mides
diferents excepte la planta segona i tercera. La planta baixa té dos accessos un per l’habitatge i
l’altre pel comerç. En planta primera, un balcó corregut de tota la façana.
La façana posterior de planta baixa i dos nivells té totes les obertures de mides diferents i sens
cap eix vertical de relació entr elles. A la planta baixa té un accés a l’habitatge.
Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Balcó amb barana senzilla.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en color verd.

regular

COBERTA: inclinada a dues vessants

bo
regular

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’haurà de restituir la coherència de l’entorn urbà amb la reforma, substitució o eliminació d’aquelles parts o
elements que no s’adeqüen a l’ambient que els envolta, recuperant els valors tipològics que li són apropiats.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

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 al
PGOU i PE

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS
ADEQUACIONS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

Adequació de construccions afegides com la planta tercera (volum disconforme)
A la planta segona: els buits si són apaisats hauran de ser seguits, tipus finestra
correguda, en cas de no enderrocar-se el pis tercer seran verticals.
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’AT2 (Front Marítim)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó (passeig), 5 / Carrer de s’Embut, 3
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Restaurant, Plantes Pis:Habitatge
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 passeig des Portitxó

2. Façana carrer de s’Embut

FID

1494

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1494

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i 4 plantes pis, amb un porxo amb arcs de mig punt en el
nivell inferior, a la planta primera una gran terrassa. La façana posterior enretirada, manté
l’alineació amb les façanes del voltant. La planta baixa, de dos nivells d’alçada conté una activitat
comercial i l’accés a l’habitatge. Tota la façana està estructurada en dos eixos verticals que
relacionen totes les finestres, a les plantes superiors les obertures tenen balcons.
La façana posterior de planta baixa i dos nivells, amb porta d’accés a l’habitatge té les obertures
molt petites i sense cap relació entre elles, simplement responen a la distribució dels espais
interiors.

bo

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Pedra als pilars del porxo de planta baixa. Balcó amb barana senzilla.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.

bo

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres pintades en color blanc, blau i marró.

bo

COBERTA: inclinada / Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic vist,

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Les Voltes anomenades del Podritxó o El Trull gaudeixen del Nivell de protecció 1 (Protecció Integral)
Aquesta protecció només afecta a l’estructura de les voltes i el sostre amb bigues de fusta. La PB es regirà, a
l’igual que l’edificació, d’acord amb els criteris que es detallen a la present fitxa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc llevat de la quarta planta (volum disconforme)
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la seva adequació al
PGOU i al 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
ADEQUACIONS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la planta quarta (volum
disconforme)
S’autoritza un cop suprimida la quarta planta la formació de la coberta tradicional a dues
aigües, amb ràfecs entregant a 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

1495

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó (passeig), 7
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Restaurant, Plantes Pis:Habitatge
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 passeig des Portitxó
3.Detall barana

2. Façana carrer Puig Vidal
4. Detall porxos des Portitxó (Nivell de protecció 1)

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1495

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici en cantonada format per planta baixa i tres nivells, la façana principal té dues alineacions
diferents. La façana posterior i el porxo de la planta baixa format per arcs de mig punt, s’adelanta
respecte a la façana principal creant una terrassa a la planta primera. Edifici simètric en totes les
seves plantes amb balcons a la planta segona i la façana més enretirada a la planta tercera.
La façana lateral té un eix vertical format pels balcons i unes obertures més petites sense cap
relació entre elles.

regular

Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Brancals de carreus de pedra en la formació de les voltes del Podritxó
(visible en una aresta. Balcó amb barana treballada amb forja amb motius decoratius.

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.

regular

FUSTERIES: de fusta, pintades en color blanc i marró; fusteries d’alumini, lacat en blanc (nivell 4)

bo

COBERTA: inclinada / Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Les Voltes anomenades del Podritxó o El Trull gaudeixen del Nivell de protecció 1 (Protecció Integral)
Aquesta protecció només afecta a l’estructura de les voltes i el sostre amb bigues de fusta. La PB es regirà, a
l’igual que l’edificació, d’acord amb els criteris que es detallen a la present fitxa
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, llevat del pis tercer (volum disconforme)
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la seva adequació al
PGOU i el PE

●
●
●

S’autoritza la modificació d’obertures en la PB de la façana des Portitxó
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de la façana des
Portitxó
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 d’adequar les fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

Es prohibeix la modificació de composició de la coberta plana original, un cop suprimit
el volum disconforme del 4t nivell
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta
ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la planta tercera (volum
disconforme) i la posterior formació de la coberta plana original de l’edifici, mantenint
la barana existent, amb els elements ornamentals que reforcen la simetria compositiva
de l’alçat al passeig des Portitxó

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 Puig Vidal, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge tradicional
AUTOR

Segle XIX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer Puig Vidal

2. Façana carrer de s’Embut

FID

1496

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1496

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells / 3

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues vessants

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici en cantonada de planta baixa i dos nivells al carrer Puig Vidal i de planta baixa i un nivell al
carrer s’Embut. La façana al carrer Puig Vidal, ordenada amb dos eixos verticals té un dels
accessos a l’habitatge. Els balcons de les plantes primera i segona són de tipologies diferents.
Damunt de la porta d’accés unes petites finestres.
La façana posterior, amb accés a l’habitatge té diferents tipus d’obertura. Damunt de la porta un
balcó i al costat una finestra petita. En planta baixa apareix una petita obertura al límit amb la
casa veina.

bo

bo
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana senzilla.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta color blau i marró.

bo

COBERTA: inclinada a dues vessants el cos superior i també dos faldons independents
entregant, separadament per l’interrupció d’aquest cos, a les dues façanes

bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic pintat de
color 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

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 cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per l’adequació al PGOU
i PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS
S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:
REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos generals. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial (AT3 Art. 79)

●
●

●
●

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Es Portitxó (passeig), 6
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge tradicional
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB:Restaurant - Plantes Pis:Habitatge
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 passeig des Portitxó

2. Façana carrer de s’Embut

FID
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1497

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció entre mitgeres que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 4 nivells /
5

TIPUS COBERTA:
Inclinada / Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Edifici entre mitgeres de planta baixa i quatre nivells, la façana principal es troba enretirada del
pla frontal i apareix un porxo amb arcs de mig punt que dona lloc a una terrassa a la planta
primera. Les plantes primera, segona i tercera alineen tots els buits en dos eixos verticals. A la
planta segona, un balcó.

bo

La façana posterior té un accés a l’habitatge. Les obertures s’estructuren en dos eixos verticals i
tenen dimensions diferents, excepte a la planta quarta a on una de les finestres es desplaça a
l’esquerra.

bo

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Pedra als pilars del porxo. Balcó amb barana senzilla.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color blau o marró.
També hi ha fusteria d’alumini.

bo

COBERTA: inclinada / Plana.

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintats de color blanc i canaló ceràmic.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Les Voltes anomenades del Podritxó o El Trull gaudeixen del Nivell de protecció 1 (Protecció Integral)
Aquesta protecció només afecta a l’estructura de les voltes i el sostre amb bigues de fusta. La PB es regirà, a
l’igual que l’edificació, d’acord amb els criteris que es detallen a la present fitxa
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2a)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 3. Protecció ambiental

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 3 Protecció ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte la quarta planta (volum disconforme)
Es prohibeix la construcció de nous cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent excepte per la seva adequació al
PGOU i el PE
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●

●
●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com la planta quarta (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)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

El Passeig, 8
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT

Casa Modernista

ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

S. XX (1910-1920)
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

DENOMINACIÓ: Casa Dalmau

2. Façana al jardí interior

1.Façana al Passeig

FID
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1498

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1684 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Edifici civil, l’interior ha estat molt modificat per servir
d’establiment turístic , i als pisos, roman abandonat.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells + golfes / 4

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
A la façana principal hi destaquen les dues grans balconades, poligonals i sobresortints, de les
plantes superiors, que tenen parells d’obertures d’arcs de mig punt, degradades en el sentit de
l’altura. La notable barana de forja només s’hi conserva al segon pis. A les golfes hi ha una
galeria de set badius que prenen la forma de finestres gòtiques nesuliformes. El ràfec, molt
prominent, té decoració de fusta i de rajola. La façana posterior, que dóna a una minsa exida, té
totes les obertures modernament tapiades per apuntalar millor l’edifici davant el seu estat de mala
conservació.
La barana de forja del primer pis no es conserva degut a que aquesta gran llosa estava tancada
formant ena notable galeria vidriada,avui desapareguda.
Acabats.
Arrebossat pintat color cru i sense pintar, i maó vist. Balcó amb barana de forja amb motius.

dolent

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: no vistos.
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes pintades en color verd i blanc.

dolent

COBERTA: inclinada a dues aigües

dolent
dolent

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment i canaló de PVC

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

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 altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la restitució de l’antiga galeria vidriada del primer pis com era originalment i el
restabliment tipològic de totes les parts alterades en el temps.
Es conservarà l’espai lliure anterior i l’espai de jardí posterior que li correspongui en
aplicació de la normativa del Pla Especial. Tots dos espais seran preservats i formaran
part de l’àmbit de l’edifici catalogat.

●

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 del front edificatori del
Passeig, corresponent als anys 1920-30
on es pot veure el desenvolupament de
les
façanes,
pràcticament
totes
conformades, sense discontinuïtat, al
llarg del Passeig. La Casa Dalmau és
assenyalada amb una fletxa vermella i
presenta les característiques tipològiques
i formals que han arribat fins avui, llevat
de la magnífica tribuna que fou
substituïda pel balcó actual. És per
aquest motiu que únicament es conserva
la barana original de forja en l’únic balcó
que hi havia: el de la primera planta.
Aquest edifici s’ha de mantenir en la seva
total integritat, amb especial respecte de
les seves característiques específiques,
siguin o no arquitectòniques, i dels
elements o parts que els composen. No
podrà alterar-se l’aspecte exterior ni
augmentar-se el volum edificat. L’única
possibilitat d’intervenció és la restauració
entesa com aquella intervenció física que
pretén, mitjançant la reparació de 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. Es conservarà
l’espai lliure anterior que forma part de
l’àmbit de l’edifici catalogat. Es mantindrà
el cromatisme de les façanes originals.
Aquest edifici, juntament amb els altres
amb front al Passeig, formen part d’una
unitat compositiva que cal preservar.

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 de Miquel Rosset s/n (La Felipa)
● SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Jardí
AUTOR

S.XX
ÙS ORIGINAL

Solar
ÙS ACTUAL

Jardí de Joaquim Cusí
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.Interior del jardí públic

3.Interior del jardí públic

2.Tanca al carrer Miquel Rosset (La Felipa)

FID
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1500

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar /
solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de tancament en línia de façana de les construccions veïnes, d’aproximadament dos metres
d’alçada i realitzat a base de pedra de Cadaqués disposada a través.
Aquest espai s’utilitza com a parc públic i és de titularitat municipal
Acabats.
Mur realitzat amb paredat de pedra de Cadaqués

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: Porta accés al jardí, metàl·lica.
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix especialment aquest espai verd, amb la seva constitució actual o a partir d’un nou projecte que pugui
adequar-se millor a l’encaix d’aquest jardí amb l’entorn. És remarcable la seva posició estratègica a partir del
tradicional carrer de la Felipa, conformant la part final d’un recorregut de vianants previst en el Pla Especial.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Zona verda pública

Conjunt Històric (AT3 Extramurs)

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 cosos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS
REGULACIÓ DELS USOS
Jardí públic

El Pla Especial, recollint els criteris del PGOU, protegeix íntegrament
aquest espai verd

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Palau, 17
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB: Garatge/habitatge-nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer Palau

2.Façana mitgera

3.Detall cantonada

FID
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FID
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1501

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües / Plana (terrat)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. La façana al carrer del Palau de planta baixa i
dos nivells en la meitat de la casa és l’accés peatonal, amb una finestra a la part superior de
l’escala interior. La resat d’obertures no segueixen cap eix només responen a les necessitats dels
espais interiors. La façana lateral amb una gran obertura a planta baixa té el garatge. Les
finestres s’estructuren en dos eixos verticals. A la façana posterior, amb poques obertures té un
balcó a la planta primera. La mitgera es de maó vist.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Barana balcó pintades en negre.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta i d’alumini; pintades o lades de colors verd i blanc, respectivament.

bo

COBERTA: inclinada a dues aigües / Plana

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment pintat en blanc i tortugada ceràmica color verd.
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
És fonamental, abans de qualsevol intervenció, presentar una proposta d’adequació de la façana mitgera
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
S’autoritza la modificació de la volumetria existent per permetre l’ocupació resultant
de perllongar el faldó de la coberta a partir del carener existent

●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes i l’antena parabòlica s’haurà de resituar
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de la mitgera.
S’autoritza l’eliminació del terrat i completar el faldó de la coberta per tal d’entregar a
la façana posterior, mitjançant el ràfec.
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 Palau, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer posterior

3.Façana carrer Palau

2.Accés habitatge

4.Detall coberta

FID
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i el seu entorn de protecció (v.2007)

1502

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció completament contradictòria, en sí mateixa i en relació amb l’entorn.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa
/
1

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge entre mitgeres que no ocupa la totalitat del solar. L’edificació en forma d’L i planta baixa
té el seu accés pels jardins Joaquim Cusí a través d’una tanca extreior d’uns dos metres d’alçada
que dona a un pati d’accés a l’habitatge. Al carrer del Palau no hi ha cap edificació que s’hi atensi,
tan sols la tanca del solar d’un metre i mig d’alçada de bloc de formigó.
Acabats.
Maó pintat blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta i metàl.liques de colors blanc i blau

bo

COBERTA: Plana

bo

DESGUÀS COBERTA: No vistos
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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’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

COBERTES
ENDERROCS

●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (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 Miquel Rosset (La Felipa), 22
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge unifamiliar
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB:Restauració-nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
● Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana al carrer de Miquel Rosset

3.Accés cotxe

2.Tanca exterior

4.Tanca posterior

FID

1503

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1503

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Finca coneguda com “La Frontera”

CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell / 2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Solar entre mitgeres que disposa un habitatge unifamiliar amb jardí. La planta baixa és ocupada
per un local, concretament un restaurant. S’hi accedeix des de la porta metàl·lica de la tanca del
carrer de Miquel Rosset. La planta primera és destinada a habitatge. Les façanes tenen molt
poques obertures i no guarden cap simetria entre elles, senzillament responen a les necessitats
de la distribució interior. La mitgera de separació amb el vei és de llosa de pedra.
A la façana del carrer de Miquel Rosset apareix un volum a un nivell intermig amb coberta de
fibrociment que va ser construit amb posterioritat a la resta de l’edifici.
Acabats.
Arrebossat i pintat blanc. Llosa del balcó de pissarra.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i porticons pintants en blanc.

bo

COBERTA: Inclinada a dues aigües

bo
bo

DESGUÀS COBERTA: Tortugada ceràmica.

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Es protegeix el jardí privat interior, de manera que sigui compatible la seva preservació, tot i no ser total, amb
l’edificabilitat que correspon a la parcel·la, segons el PGOU i el PE
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
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 altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com el cos annex amb la
coberta de fibrociment

●

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 Miquel Rosset, 20 (La Felipa)
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

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

2. Façana lateral

1. Façana al carrer de Miquel Rosset

3.Detall finestra

FID

1504

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

1504

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES

CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivells /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. L’edifici no ocupa tot el solar sino que es
separa de la paret posterior. La façana al carrer Miquel Rosset és molt senzilla, amb una porta
d’accés a l’habitatge centrada i dues finestres en planta superior a banda i banda de la porta. La
façana lateral no té obertures i la façana posterior només té una obertura central en planta
primera.
Acabats.
Arrebossat pintat blanc i sense pintar.

mediocre

mediocre

EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos. Escopidor de llosa de pissarra
FUSTERIES: de fusta color blau i negre

regular

COBERTA: inclinada a dues aigües

regular
mediocre

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica
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
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 altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix l’ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació de les mitgeres vistes

●

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

FID

1879

1870-1871

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda de Víctor Rahola, 11
SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

Casa/jardí Modernista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
● Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori
DENOMINACIÓ : El Colom

1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

Fotografia de la Finca de El Colom a principis del segle XX
vista llunyana actual de la finca
La casa de El Colom (façana i accés posterior)
Escales d’accés a la casa des de l’Avinguda de Víctor Rahola on es veu que l’escalinata
finalitza en una esplanada, just davant de la porta d’accés a la casa Colom.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

FID

1879

1870-1871

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
● AÏLLADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La Torre del Colom és un dels edificis emblemàtics i representatius de Cadaqués, un
referent dins el seu paisatge i configura especialment de la seva façana marítima.
La casa (FID 1879) i el seu jardí històric (FID 1870-1871) formen una única unitat
paisatgística i formal inseparable, per raons històriques, arquitectòniques,
patrimonials i ambientals. Per tant les tres parcel·les s’agrupen en una única
descripció general, incloent com a referències les numeracions les numeracions d’origen

GEOMETRIA
PLANTA:
Quadrada

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells + Torre /

TIPUS COBERTA:
Plana (terrat) + piramidal (torre)

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
De composició plenament modernista tot i que s’utilitzen elements del repertori neoclàssic, com
balustres i línies de cornisa. La composició és absolutament simètrica i només trenca aquesta
simetria la posició de dues torres, una més preeminent i l’altre més reduïda, en les dues
cantonades de la façana principal. La torre principal és un element referencidor i una fita visual
del paisatge. Presenta una planta octogonal al llarg de tota l’alçada –des de la planta baixa fins el
remat- i es conclou amb una coberta piramidal revestida exteriorment de pissarra.
Acabats.
Arrebossada i pintada en dues tonalitats diferenciades, colors salmó i blanc (fons i
emmarcaments - cornises)

Correcte

Correcte

EMMARCAMENTS OBERTURES: brancals i llindes, treballats amb arrebossat sobre pla de faç.

Correcte

FUSTERIES: de fusta; portes, finestres i persianes de llibret pintades en color verd Cadaqués;
porta d’entrada envernissada.

Correcte
-

COBERTA: plana amb terrat
DESGUÀS COBERTA: ocult

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En aquest edifici seran d’aplicació les prescripcions particulars per al Nivell 1 (protecció integral) de la normativa
del present Pla Especial. Aquest edifici s’ha de mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte per a les
seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques, i dels elements o parts que els composen. No
podrà alterar-se l’aspecte exterior ni augmentar-se el volum edificat. L’única possibilitat d’intervenció és la
restauració entesa com aquella intervenció física que pretén, mitjançant la reparació de part o elements malmesos
de l’obra, restituir l’edificació al seu estat originari. La reposició o reproducció de les condicions originals hauran
d’incloure la consolidació dels elements estructurals o de les instal·lacions.
Es protegeix especialment el jardí interior que forma part de la finca i que es reparteix en dues parcel·les (1870-1)
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Edificació aïllada.
Zonificació especial (4*)

Entorn de Protecció
(EP4 El Colom – Puig d’en Vidal)

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 que modifiquin la composició i eixos rítmics
Es prohibeix altre material de fusteria que l’original de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color original (verd Cadaqués)

COBERTES

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
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.(EP4. Art.137)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

FID

1870-1871

1879

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda de Víctor Rahola, 11
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Jardí Modernista
AUTOR

S. XX
ÙS ORIGINAL

Jardí de l’habitatge
ÙS ACTUAL

Jardí de l’habitatge
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

2

3
5. Accés a la finca des de l’Avinguda de
Víctor Rahola
6. Tanca del jardí
7. El jardí amb la casa al fons
8. El jardí des de l’Avinguda
9. Detall del número de la finca i la placa del
carrer
10. Detall del remat superior de la tanca de la
propietat

4

5

6

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

FID

1870-1871

1879

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:
Dos trapezis

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Tal i com s’expressa a l’article 140 de les Normes del Pla Especial, la finca modernista
del Colom (torre i jardí) per les seves característiques formals és reconeguda com un
dels indrets on s’identifica el paisatge singular de Cadaqués. El jardí i la tanca són dos
elements també catalogats amb el Nivell de protecció 1
El jardí és un element indissociable a la Casa del Colom.
No es podria entendre un element sense l’altre. L’arquitectura i la composició esta
ordenada de manera que l’accés s’estableix des de l’Avinguda de Víctor Rahola, a
partir d’una porta-cancel·la, disposada centralment per l’eix de la finca. Aquesta
escalinata supera el desnivell, mitjançant la disposició, a banda i banda de terrasses
que conformen el jardí històric modernista. Al final de l’escala i centralment es troba
l’edifici del Colom, amb la seva façana principal, per un té l’accés. Parcel·les (1870-71
i 1879) subjectes a un Pla de Millora Urbana (PMU). Disposició addicional 7. v.
plànol de delimitació PO4.3. El PMU quedarà condicionat a l’informe previ de la
Comissió Territorial del Patrimoni de Girona.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Disposició aterrassada

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Tanca d’obra, arrebossada i pintada, amb coronament d’obra vista rematat per peces especials
de rajola ceràmica esmaltada
Acabats.

Correcte

EMMARCAMENTS OBERTURES:
Correcte

FUSTERIES: Porta-cancel·la de ferro forjat de dos fulls
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
En tot el jardí que inclou la seva peculiar disposició geomètrica, enfrontada a la badia de Cadaqués; la posició
aterrassada; l’escalinata d’accés; la tanca i cancel·la a l’Avinguda de Víctor Rahola, així com les espècies d’arbrat
i vegetació autòctona seran d’aplicació les prescripcions particulars per al Nivell 1 (protecció integral) de la
normativa del present Pla Especial, adaptades això sí a la peculiaritat d’un jardí històric. Aquest jardí s’ha de
mantenir en la seva total integritat, amb especial respecte per a les seves característiques específiques, siguin o
no arquitectòniques, i dels elements o parts que els composen. No podrà alterar-se l’orografia característica.
L’única possibilitat d’intervenció és la restauració del jardí entesa com aquella intervenció física que pretén,
mitjançant la reparació de part o elements malmesos de l’obra o de les espècies vegetals. La reposició o
reproducció de les condicions originals hauran d’incloure la consolidació de les instal·lacions.
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Edificació aïllada.
Zonificació especial (4*)

Entorn de Protecció
(EP4 El Colom – Puig d’en Vidal)

Nivell 1. Protecció integral

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 1 Protecció integral. Article 29)
VOLUMETRIA

Es tramitarà una modificació del Pla General d’Ordenació vigent
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de l’aterrassament del jardí existent, llevat de la formació d’un
aparcament que haurà de ser obligatòriament, semisoterrat, per no desvirtuar el jardí històric
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 de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art. 141 i 142)
Jardí històric modernista vinculat a la totalitat de la finca El Colom

●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Carrer Hort d’en Sanés, s/n
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge popular
AUTOR

Segles XVII-XVIII
ÙS ORIGINAL

Habitatge
ÙS ACTUAL

PB:Garatge-Habitatge – Nivells sup:Habitatge
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
● Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1.Façana al carrer de la Miranda

2. Façana lateral

3.Façana al carrer de l’Hort d’en Sanés

4.Detall porta

FID

2000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

2000

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) .

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
2

TIPUS COBERTA:
Inclinada a dues aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge en cantonada amb façana a tres carrers. L’edifici no ocupa la totalitat del solar, en el
límit amb la parcel.la 2001 es crea un pati amb accés rodat a la casa. Les façanes són molt
senzilles i amb poques obertures. La façana lateral té l’accés peatonal a l’habitatge a la part
central i un altre accés a un nivell inferior intermig. Les finestres de la planta superior són molt
petites i responen tan sols a necessitats de l’espai interior. La façana del carrer Hort d’en Sanés
té una porta d’accés al garatge i la planta superior un balcó i una finestra. Aquesta façana
disminueix en un nivell en el límit amb la finca 2001.

dolent

dolent

Acabats.
Arrebossat pintat blanc. Balcó amb barana senzilla i llosana de pissarra.
EMMARCAMENTS OBERTURES: No vistos
FUSTERIES: de fusta color verd

dolent

COBERTA: inclinada a dues aigües.

dolent
dolent

DESGUÀS COBERTA: baixants de PVC pintats en blanc i tortugada ceràmica en verd

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
Qualsevol intervenció d’ampliació s’haurà de fer respectant les característiques tipològiques de l’habitatge popular
existent, car és un dels pocs exemples que preserva l’estructura de casa i hort
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

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les
façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i
eixos rítmics de les façanes
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (Secció desena. Règim d’usos general. Art.141 i 142)
Els que regula el Pla Especial. (AT3. Art. 79)

●

●
●
●
●
●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Plaça des Poal, 2
SOLAR
● CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Casa Neoclàssica
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
DENOMINACIÓ : La Farmàcia

1.Façana a la Plaça des Poal

2. Façana carrer Hort d’en Sanés

FID

2001

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
FOTOGRAFIES

6. Façana carrer Miranda

5.Façana carrer Hort d’en Sanés
8.Detall balcó

7.Detall balcó

9.Detall porta
10.Detall acroteri

FID

2001

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2001

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
CANTONADA
● AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Construcció en cantonada que apareix en el plànol històric del 1892 ( Port de
Cadaqués, 1684 – AHCOAC) . Casa burgesa neoclàssica –habitatge familiar dels
Rahola- amb les obertures ordenades a partir d’un clar sistema d’eixos, predominant
el balcó per sobre la finestra, algunes de les seves obertures s’han modificat.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Inclinada/Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Habitatge aïllat que no edifica tota la parcel.la. La façana principal de planta baixa i dues plantes i
coberta plana, amb tres eixos verticals molt marcats i repetits en tota la façana amb porta-balcóbalcó. Les façanes laterals s’han tapat algunes de les obertures existents. Al carrer Hort d’en
Sanès apareix una torre a la planta tercera d’accés a la coberta plana, rematada amb voltes d’arc
de mig punt a l’acroteri. La façana posterior queda dins de la parcel.la i està formada per tres
grans obertures.A la planta segona l’edifici té un remat amb una cornisa que engloba part de les
façanes.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Carreus de pedra arestada a les cantonades. Balcó amb barana amb
motius i llosana de pedra.

dolent

dolent

EMMARCAMENTS OBERTURES: pedra a les llindes i brancals de les portes de la planta baixa.

regular

FUSTERIES: de fusta; pintades en color verd

dolent

COBERTA: inclinada / Plana. Rematada per una cornisa.

dolent
dolent

DESGUÀS COBERTA: baixants de fibrociment. Gàrgoles de ceràmica.

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 protegeix especialment el jardí vinculat a la finca que formarà part de l’àmbit de l’edifici catalogat.
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 la façana principal (plaça des Poal)
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als materials
originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos rítmics
En futures intervencions s’hauran de posar fusteries de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons el color existent: verd Cadaqués

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza la composició i redefinició de les façanes laterals i jardí, d’acord amb un
projecte que s’adeqüi a les característiques formals i estilístiques d’aquest edifici
(materials, tractaments, etc...) i el seu entorn

●

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

FID
2001.1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

C. Hort d’en Sanés, s/n / C.de la Miranda, s/n
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL

Solar
ÙS ACTUAL

Solar
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

NOVA FITXA FID 2001.1 QUE CORRESPON AL SOLAR EDIFICABLE EXISTENT ENTRE LES FINQUES
CORRESPONENTS A LES FITXES FID 2001 I FID 2000
Aquesta parcel·la, segregada de l’anterior 2001, és edificable d’acord amb les condicions fixades pel PGOU
i el PE. Així s’adscriu a la Zona qualificada amb la Clau 2a (conservació de l’estructura urbana), segons
el PGOU vigent i l’àmbit territorial AT3 (Extramurs), segons el PE del Conjunt Històric.
Tots els criteris d’intervenció vindran determinats a partir de la seva pertinença en els dos àmbits urbanístics
respectius. En tot cas s’haurà de tenir present les característiques d’entorn i la qualitat patrimonial de la
finca veïna i el seu jardí. En el decurs de les obres es tindrà especial cura per tal de no malmetre elements
de l’estructura del jardí (arbres o part de la tanca de pedra), llevat dels imprescindibles per abordar la nova
edificació.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2049

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç,s/n
●

SOLAR

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT
ÈPOCA/ANY COSTR.

AUTOR

ÙS ORIGINAL
ÙS ACTUAL

VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
Integrat amb les edificacions de l’entorn
Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Foto del solar des de la Riera de Sant Vicenç amb el mur de tancament en primer pla

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

2049

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES
CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la actualment no construïda, annexa a al parcel·la veïna, FID 1427, que té
accés directe a ella en la planta baixa de la façana oest.

AÏLLADA

GEOMETRIA PLANTA:

N. PLANTES (observades /cadastrals )
solar
/
solar

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Mur de tancament en línia amb les façanes de les construccions veïnes, de aproximadament 2
metres d’altura, arrebossat i pintat en blanc amb un passatge obert en la extremitat esquerra.

Acabats.
EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
S’autoritza l’enderroc de la tanca per realitzar l’edificació que en tots els casos s’adequarà a les normes
redactades en el present Pla Especial.

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT4 Entorn riera)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de
les façanes
Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color
existent als materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la
composició i eixos rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de 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

2050

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, s/n
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB.: act. comercials – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB.: act. comercials – 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 l’Avinguda Caritat Serinyana, costat nord

2. Cantonada SO

3. Cantonada NO

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

2050

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de renda de construcció molt recent i grans dimensions respecte a l’escala
constructiva general del casc antic de Cadaqués, sense cap característica estilística
especials i en contradicció amb l’entorn edificatori per la seva volumetria. L’edifici es
troba en la franja al límit de l’entorn de protecció però encara es enclòs en ell.
N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 3 nivells /
4

TIPUS COBERTA:
Inclinada, 2 i 3 aigües

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal orientada a nord. En p.b. hi ha un porxo molt sortint de 4 arcs molt rebaixats als
quals corresponen 4 accessos a espais comercials i sostinguts per pilastres de pissarra vista. El
porxo sosté les terrasses contigües de la primera planta. Les obertures als altres nivells son
distribuïdes segons eixos de correspondència vertical. L’horitzontalitat de la composició és
marcada amés que per el porxo, també pels balcons del 2n i 3r nivell, més llargs els de la
columna dreta que els d e la columna esquerra, així que es crea una composició asimètrica. La
façana de cantonada és molt alta i estreta, caracteritzada per una únic gran portal en planta baixa
amb arc rebaixat i tancat per un cristall i per dos finestrals a la 1ra i 2na planta, mentre el tercer
nivell té una terrassa obtinguda per l’endarreriment de la paret respecte a les plantes inferiors. La
façana posterior, que dona a la riera, repeteix el finestrals i una columna de balcons dels altres
fronts, mentre que en planta baixa només hi ha a dalt unes preses d’aire pels espais interiors.
Acabats.
Arrebossat pintat en blanc. Pilastres del porxo i sòcol de revestiment en la p.b. de la façana lateral
de pissarra vista. Persianes metàl·liques de lamelles blanques tanquen parcialment els balcons.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: marcs i persianes de lamelles metàl·liques pintades en blanc.

bo

COBERTA: de teules àrabs, de 2 vessants damunt de la meitat est i 3 damunt de la meitat oest,
amb ràfec de formigó molt sortint

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada i baixants de peces ceràmiques sense pintar.

bo

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT2 Front Marítim)

Nivell 4. Adequació ambiental.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ (prescripcions particulars pel Nivell 4 Adequació ambiental. Article 29)
VOLUMETRIA

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
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
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 2. Article 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)

FID

2051

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, 8
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX (1960)
ÙS ORIGINAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: ús comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Cantonada sud-oest, vista des de la Riera de Sant Vicenç

Esc. 1:1000

FID

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

2051

TIPOLOGIA
ENTRE MITGERES
● CANTONADA

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Habitatge de renda de petites dimensions per la seva tipologia, amb planta baixa d’ús
comercial i habitatges als nivells superiors.

AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: Inclinada a 3 aigües + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
Façana principal a la Riera de Sant Vicenç, de planta baixa i 2 nivells, amb 3 accessos en planta
baixa, dos independents als espais d’ús comercials i una porta estreta en el mig que dona a les
escales que porten a les plantes superiors, on hi ha els habitatges. En la primera i segona planta
a la porta de mig correspon una finestra petita i als altres accessos una finestra més ampla,
modificada i diferent d’aquelles de la dreta. Són iguals i estan col·locades una mica més a dalt
que les altres de l’esquerra. La façana lateral, orientada a oest, té només dues petites preses
d’aire en planta baixa i als nivells superiors quatre finestres per cada planta col·locades en l’eix,
tant horitzontalment com verticalment, entre elles.

bo

regular
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc.
EMMARCAMENTS OBERTURES: no visibles.
FUSTERIES: de fusta; portes i finestres pintades en verd, excepte una finestra de la 2a planta
pintada en color blanc, amb persianes de corda exteriors també verds.

regular

COBERTA: inclinada a tres vessants de teules àrabs més una terrassa pavimentada mirant a est.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada de peces ceràmiques sense pintar, baixants en fibrociment.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES
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

FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i
PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent, excepte per
l’adequació dels 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 l’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

2052

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 9
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

Segle XX
ÙS ORIGINAL

PB: act. comercials – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: act. comercials – 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

Vista des de l’Avinguda Caritat Serinyana, façana nord

Esc. 1:1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2052

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Parcel·la de forma irregular amb construcció que es va consolidar sobre la meitat del
segle passat (apareix en el fotovol del 1960). Tipològicament l’edifici no correspon
amb alguna categoria en especial, la seva forma està dictada per les exigències
lligades a les funcions assignades al seus espais interiors.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 1 nivell /
?

TIPUS COBERTA:
Plana

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana exterior és la que dona a l’Avinguda Caritat Serinyana, de planta baixa i
considerable alçada. És destinada a acollir un dipòsit de fruita que ocupa la majoria de la seva
superfície. Al seu costat, hi ha un espai dedicat a una altra activitat comercial. En l’extrem
esquerra de la façana hi ha l’entrada als habitatges, col·locats al nivell superior: una estreta porta
dona a les escales interiors que porten a la primera planta.
La composició general de la façana és molt complexa, no desenvolupant-se sobre una única
superfície sinó sobre plans que van sortint l’un respecte a l’altre. No hi ha una voluntat estilística
especial sinó que apareixen les formes amb la voluntat de crear les terrasses i els espais interiors
necessaris, ocupant tota la superfície irregular de la parcel·la. L’aspecte final és d’un conjunt de
prismes rectangulars plens, amb poques obertures. Cantonades ben definides i ampits de barana
massisa protegint les terrasses.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc. Revestiment dels davantals i de les terrasses amb rajoles
ceràmiques sense pintar.

bo

regular

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: finestres d’alumini pintat en blanc, porta de fusta pintada en blanc.

bo

COBERTA: plana, amb terrasses pavimentades. Hi ha un petit cos sobresortint i cobert d’un
vessant de teules àrabs, a travès del qual s’accedeix a elles.

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 (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 i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2053

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 15
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

Habitatge de renda
AUTOR

Finals segle XX
ÙS ORIGINAL

Hostal
ÙS ACTUAL

Hostal
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

1. Façana a l’Avinguda Caritat Serinyana, costat nord

2. Façana a la Riera Sant Vicenç, costat sud

Esc. 1:1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2053

TIPOLOGIA
● ENTRE MITGERES

NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
La parcel·la apareix construïda en el fotovol del 1989. L’edifici és un hostal amb barrestaurant en planta baixa.

CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Trapezoïdal

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
3

TIPUS COBERTA:
Mixta: inclinada a 1 aigua + terrassa

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
La façana nord, que dona a l’Avinguda Caritat Serinyana, té planta baixa i pis. La composició és
molt senzilla amb tres amples obertures corresponents a l’espai en planta baixa destinat a barrestaurant amb terrassa exterior coberta per una cortina rígida; en la primera planta una fila
horitzontal de 4 finestres distribuïdes ocupa homogèniament tota l’amplitud de la façana, sense
correspondència amb les obertures inferiors. El 2n nivell de la part posterior de l’edifici es troba
molt endarrera respecte aquesta façana i resulta poc visible des del carrer en aquest costat. La
façana oposada té doncs un nivell més on es repeteixen les mateixes finestres de la planta
inferior. En planta baixa les obertures son finestrals horitzontals col·locats molt a dalt amb funció
de preses d’aire i de llum pels espais de servei del bar-restaurant.
Acabats.
Façanes arrebossades i pintades en blanc. Sòcol de revestiment de pissarra en la planta baixa de
la façana nord.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES: marcs i persianes metàl·liques pintades en blanc o verd.

bo

COBERTA: un vessant cobreix el cos nord, mentre el cos sud té per meitat coberta plana amb
terrassa pavimentada i damunt de l’altra meitat una coberta d’un vessant de teules àrabs.

bo

DESGUÀS COBERTA: tortugada ceràmica per meitat esmaltat en verd i la resta sense pintar;
baixant de plàstic blanc.

regular

NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

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 i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser de fusta pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

●

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)
IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Avinguda Caritat Serinyana, 13-15
SOLAR
●

TIPUS EDIFICATORI

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

en obres
AUTOR

S. XX (2005-2006)
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

Imatge de l’últim tardor (2005) amb l’edifici en obres

FID

2054-2056

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2054-2056

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Solar en construcció /
1

TIPUS COBERTA:

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:

Acabats.

EMMARCAMENTS OBERTURES:
FUSTERIES:
COBERTA:
DESGUÀS COBERTA:
NOTES COMPLEMENTÀRIES I ELEMENTS REMARCABLES

PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA

PLA ESPECIAL

Conservació estructura urbana (2c)

Conjunt Històric (AT4 Entorn riera)

CATÀLEG PROTECCIÓ
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
VOLUMETRIA

Es prohibeix l’enderroc excepte en els supòsits previstos pel PGOU i PEU
Es prohibeix la construcció de nous elements adossats i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent
Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes

FAÇANES

COBERTES

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
Es prohibeix altre material de fusteria que l’existent
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors
Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors
Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

ENDERROCS

S’autoritza l’enderroc de construccions afegides com:

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial per l’ÀT4 (Entorn de la riera de Sant Vicenç)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2055

IDENTIFICACIÓ GENERAL
EMPLAÇAMENT

SITUACIÓ

Riera de Sant Vicenç, 12
SOLAR
●

CONSTRUÏT

ÈPOCA/ANY COSTR.

TIPUS EDIFICATORI

Habitatge de renda
AUTOR

S. XX (2002)
ÙS ORIGINAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatges
ÙS ACTUAL

PB: act. comercial – Nivells sup.: habitatges
VALORACIÓ ARQUITECTÒNICA
●

Integrat amb les edificacions de l’entorn

●

Remarcable o amb elements destacats
Sense interès tipològic especial
En contradicció amb l’entorn edificatori

Façana a la Riera de Sant Vicenç, costat sud

Esc. 1:1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v.2007)

FID

2055

TIPOLOGIA
NOTES I ELEMENTS TIPOLÒGICS REMARCABLES
Edifici de renda de construcció molt recent, que s’estén al llarg de la direcció
horitzontal. Tipològicament no conforme amb la tradició constructiva de Cadaqués
però l’altura de l’edifici i els acabats no es posen en contradicció amb l’entorn
edifcatori.

● ENTRE MITGERES
CANTONADA
AÏLLADA
GEOMETRIA PLANTA:
Polígon irregular

N. PLANTES (observades /cadastrals )
Planta baixa + 2 nivells /
1

TIPUS COBERTA:
Inclinada a un vessant

COMPOSICIÓ I MATERIALS

ESTAT DE
CONSERV.

FAÇANES:
L’única façana exterior de l’edifici, orientada a sud, té composició perfectament simètrica respecte
a l’eix central. En planta baixa la paret de façana presenta una sèrie de forats rectangulars molt
amples darrera dels quals hi ha un passadís continuo per tota l’amplitud de la façana i en el qual
s’obren els amples accessos al supermercat que ocupa tot l’espai interior de la planta baixa de
l’edifici. En la primera i segona planta cada meitat simètrica de la façana és formada per un mòdul
central de dos terrasses força sortint amb portes balconeres a plom amb les obertures de la p.b. i
dos mòduls laterals cadascun format per un finestral i una finestra.
Acabats.
Façana arrebossada i pintada en blanc amb llosanes de formigó sense pintar, així com el ràfec de
coberta, i baranes metàl·liques de barrots rectes pintades en blanc.

bo

bo

EMMARCAMENTS OBERTURES: sense emmarcaments
FUSTERIES: portes i finestres d’alumini lacat en blanc.

bo

COBERTA: inclinada d’un vessant de teules àrabs amb ràfec de formigó, volant en
correspondència amb els mòduls de les terrasses.

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 (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 i cossos afegits
Es prohibeix la modificació de la volumetria existent

●
●
●

Es prohibeix la modificació d’obertures en les façanes
Es prohibeix la modificació de composició i eixos rítmics d’obertures de les façanes
FAÇANES

COBERTES
ENDERROCS

Es prohibeix altra acabat de façana que l’arrebossat i el pintat (color existent als
materials originals de l’element)
Es prohibeix la col·locació de rètols publicitaris que modifiquin la composició i eixos
rítmics de les façanes
S’autoritza la substitució de la fusteria d’alumini per les de fusta
Les fusteries hauran de ser pintades segons carta de colors

●
●
●
●

Es prohibeix la modificació de composició, vessants i pendents
Es prohibeix altra acabat que el de teula àrab tradicional
Es prohibeix la col·locació de baixants i canalons de coberta exteriors

●

Es prohibeix la ocultació de ràfecs de coberta

●

S’autoritza l’adequació futura de la façana dins un pla que defineixi el tractament
dels front edificatoris a ambdues bandes del tram final de la riera

●

REGULACIÓ DELS USOS (prescripcions particulars per l’Àrea Territorial 4. Article 90)
Els que regula el Pla Especial.

