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LLISTAT DE CARRERS DEL CONJUNT HISTÒRIC
H 01
A 02
A 03
A 04
E/F 05
H 06
C 09
C 10
G 11
A/E 12
A 13
G/H 14
A 15
A 16
A 17
D 18
D 19
A 20
B 21
A 22
C 23
A 24
E/G 25
H 26
A 27
H 28
G 29
G 30
E 31
A 32
A/B 33
G 34
H 35
A 36
A 37
B 42
E/G 43
E/G 46
H 47
A/B 48
A 49
B 50
H 51
G/H 52
E/G 53

Carrer / Carreró de l'Amargura
Carrer Bellaire
Carrer de sa Bretxa
Carrer des Call
Avinguda Caritat Serinyana
Carrer Caseta
Carrer des Colomer
Travessera des Colomer
Carrer Cols
Carrer des Cotxe
Placeta de la Creu
Carrer de les Creus
Carrer des Crostonet
Carrer Curós
Carrer Curro
Carrer del Doctor Bartumeus
Carrer del Doctor Bartumeus (riba)
Carrer del Doctor Callís
Plaça del Doctor Pont
Plaça del Doctor Trémols
Carrer d'Eduard Marquina
Carrer d'Eliseu Meifren
Carrer de s'Embut
Escales d'Espiell
Carrer de sa Figuera
Carrer de sa Fitora
Carrer de ses Flors
Carrer des Forn
Plaça de Frederic Rahola - Ses Herbes
Plaça del General Escofet - Sa Plaça
Carrer de Guillem Bruguera
Carrer Guillola
Carrer Hort d'en Sanés
Carrer de ses Hortes
Carrer de la Iglesi
Carrer des Llamp
Placeta de Marcel Duchamp
Carrer de Miquel Rosset - La Felipa
Carrer de la Miranda
Carrer d'en Narcís Monturiol
Riba de Nemesi Llorens
Carrer Nou
Carrer de ses Oliveres
Carrer de Pablo Ruiz Picasso
Carrer Palau

H 54
E 55
D 56
H 57
H 58
C 60
H 61
H 62
H 63
A 64
A 65
E 66
E 67
B/C 68
H 69
E/G 71
A 72
G 74
G 75
A 76
H 77
A/E/F 78
B 79
A 80
A 81
A 82
A 83
B/C 84
B/C 85
A 86
G/H 88
A 89
B 90
A 91
H 94
A/E/F 95
E/G/H 96
D 121

Carrer des Paretaires
El Passeig
Avinguda del Pi
Carrer des Pianc
Riba des Pianc
Riba Pitxot
Carrer des Poal
Plaça des Poal
Riba des Poal
Carrer des Portal d'Amunt
Carrer des Portal de la Font
Es Portitxó (passeig)
Es Portitxó (plaça)
Carrer de la Pruna
Carrer des Puig
Carrer Puig Vidal
Carrer de Quima Jaume
Plaça des Rell
Carrer de Sant Antoni
Carrer de Sant Isidre
Carrer de Sant Pere
Riera de Sant Vicenç
Carrer de Santa Bàrbara
Carrer de Santa Margarida
Carrer de Santa Maria
Carrer de Silvi Rahola
Carrer Sirena
Carrer Solitari
Carrer entre Solitari i Guillem Bruguera
Carrer de la Torre
Carrer de sa Tórtora
Carrer de la Trilla
Carrer des Tron
Carrer Unió
Avinguda de Víctor Rahola
Carrer des Vigilant
Carrer de ses Voltes
Vial de frontera CH-EP2

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

H 01
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 01

EMPLAÇAMENT

Carrer (T1) / Carreró (T2) de l’Amargura

TIPOLOGIA
Carrer
T2
VIALITAT
CAT. A - B - D
Situació majoritària:
PEATONAL

T1

PRESÈNCIA D’ESCALES
●

VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

1. carrer Amargura-carrer de la Fitora

Esc. 1/3000

2.Tram central

3. A partir del FID 802-FID820

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer llarg de traçat corb en el tram sud i recte en el nord (carreró). La pendent és moderada però en el darrer
tram augmenta. És de secció estreta i als fronts predominen els habitatges entre mitgeres de PB+1 ò 2.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i un o dos pisos i coberta de teula àrab a dues
aigües amb carener paral·lel al carrer. En tots els casos trobem
diferents usos en planta baixa, des d’habitatge a garatge. Algunes de
les cases no tenen accés directe des del carrer.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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H 01
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Lloses de pissarra posada de pla en casi tot el carrer però amb trams on hi ha formigó.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.
Lluminària amb braç de ferro i difusor semiesfèric.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Tres plaques ceràmiques i
una de metàl.lica de nom
de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Doble sentit de circulació per entrada i sortida garatges privats

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●
●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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A 02
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 02

EMPLAÇAMENT

Carrer Bellaire
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Carrer Bellaire –carrer D

2. Des del Portal de la Font

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, l’Església
amb el port. La inclinació és notable i augmenta sobretot en el tram
extrem que puja cap al carrer de l’Església. És un carrer generalment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta de teula
àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha algun cas
d’habitatge de PB i tres pisos, i un local de planta baixa que s’utilitza
com a garatge. La planta baixa s’utilitza com a garatge o com a
habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3. Zona central del carrer
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A 02
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. L’últim tram cap al carrer d presenta un
enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres davant de les cases de pedra artificial.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència

●

Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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A 03
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 03

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Bretxa
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.Tram final del carrer

2.Tram central carrer

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, el carrer de l’Església amb el Baluard. La inclinació és
notable i sobretot en el tram inicial quan arriba a la plaça. És un
carrer peatonal, només poden cicular vehicles en una part del carrer.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. Les plantes baixes s’utilitzen com a
accés a l’habitatge o com a garatge. En algun cas com a comerç.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3. Vista des de la plaça
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A 03
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. Algunes zones estan cobertes amb ciment i
presenta un enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Paperera comú adossada a una façana i formada per un contenidor metàl·lic de secció
semicircular damunt d’un peu també metàl·lic .

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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A 04
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 04

EMPLAÇAMENT

Carrer des Call
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. C - D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Inici carrer part inferior

2. Tram central

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara però no antigament, el
carrer de l’Església amb el mar. La inclinació és notable i augmenta
sobretot en el tram extrem que puja cap a l’Església. És un carrer
generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns
de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i un pis i planta baixa i dos pisos amb
coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
Es tracta en els dos casos d’habitatges en totes les seves plantes.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.
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A 04
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La calçada manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix
del carrer, en aquest cas però les trobem també posades a 45 graus i perpendiculars a
l’eix del carrer. La vorera està revestida per un enllosat de pissarres de pla i la vorada es
realitza amb pissarra a rastell.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Paperera comú adossada a una façana i formada per un contenidor metàl·lic de secció
semicircular damunt d’un peu també metàl·lic . Bancs realitzats amb enllosat de pissarra.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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E/F 05

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/F 05

EMPLAÇAMENT

Avinguda de la Caritat Serinyana
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer en posició EW ja existent en el segle XIX, baixant al llarg de
l’eix perpendicular que connecta l’entrada del poble amb el port,
arribant a la plaça de Frederic Rahola. La inclinació és moderada. És
un carrer generalment de molt de trànsit de tot tipus de vehicles i
vianants.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la habitatge plurifamiliar de dimensió
gran, amb planta baixa i tres pisos i coberta de teula àrab a dues
aigües amb carener paral·lel al carrer. En la majoria de les
construccions la PB està totalment ocupada per una activitat
comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.
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E/F 05

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentació amb asfalt a la calçada i voreres amb enllosat de pissarra (pedra de
Cadaqués). Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de pla sobre un llit de
ciment, amb una lleu inclinació cap al centre on conflueix l’aigua pluvial.

ENLLUMENAT
Lluminària de pal amb bàcul i llumenera difosa, col.locada sobre la vorera.

MOBILIARI URBÀ
Bancs fets de pissarra al igual que la vorera, utilització de pedra més gran en la part
superior que en la base. Les jardineres són de formigó pefrabricat. Els contenidors de
PVC col.locats a la vorera. Pilones de vorera metàl.liques i de color negre.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del carrer, grapat a les
construccions. Poste d formigó
prefabricat a la vorera.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt o formigó

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●
●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

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

H 06
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 06

EMPLAÇAMENT

Carrer Caseta
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C - D

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
que uneix la Plaça del Portitxó amb la Riba des Poal. La inclinació és
lleugera, augmenta en el tram extrem tocant a la Riba des Poal, a on
apareixen les escales.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos , i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. Hi ha un cas d’habitatge de PB. Les
plantes baixes s’utilitzen com a habitatge.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, trobem un cas de sòcol
d’enllosat de pissarra posada de pla. Fusteria casi sempre de fusta
pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de
coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 06
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus diferents de pavimentació, un tram del carrer presenta un enllosat de
pissarres posades de pla, i l‘altre part manté la tradicional tècnica de pavimentació
anomenada rastell, tot i que les peces de pissarra no és col.loquen sempre en la mateixa
direcció ni tenen la mateixa mida.

ENLLUMENAT
Lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal, model vuitcentista.
Lluminària a definir col.locada sota forjat.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques metàl.liques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

C09
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

C 09

EMPLAÇAMENT

Carrer des Colomer
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A - B

●

PEATONAL

●
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/4000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

Tram central

2. Carrer de Colomer-Travessera de colomer

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW – que uneix el carrer de Santa
Bárbara amb el carrer Solitari. La inclinació lleugera. És un carrer a
on només circulen a vegades vehicles de veïns de petites dimensions
i vianants.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la cases en filera de dimensió petita,
planta baixa i un pis i d’habitatges unifamiliars aïllats amb tanca
exterior d’accés al solar. També hi ha algun cas d’habitatge de planta
baixa alineat al vial.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Les tanques dels solars
son de pissarra vista. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels
quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i
baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

C09
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Hi ha un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic (model vuitcentista) amb columna de fosa amb difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Pilones de formigó per evitar l’accés al carrer.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions o en postes de
fusta.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

C 10
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

C 10

EMPLAÇAMENT

Travessera des Colomer
TIPOLOGIA
Carreró
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

Tram Carrer de la Pruna-Trav. des Colomer

2. Carrer de Colomer-Travessera des Colomer

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carreró del casc antic - en posició EW-NS – que uneix el carrer de
Colomer amb el carrer de la Pruna. Carreró de forma irregular. Té
una inclunació considerable, marcada per les escales situades a la
zona que toca amb el carrer d’es colomer.
És un carrer a on només circulen a vegades vehicles de veïns de
petites dimensions i vianants.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la cases en filera de dimensió petita,
planta baixa i un, també hi ha algun habitatge de planta baixa i dos, i
una tanca de mamposteria d’uns dos metres d’alçada. Totes les
cases d’utilitzen com a habitatge en totes les plantes.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, també hi ha una façana
de mamposteria i una tanca de solar. Fusteria casi sempre de fusta
pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de
coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

C 10
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. El tram inicial està realitzat amb formigó i
petites peces de pissarra i a la zona de l’escala trobem un enllosat de pissarres posades
de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres a la zona de les escales amb acabat arrebossat i pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions o en postes de
fusta.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G11
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 11

EMPLAÇAMENT

Carrer Cols
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. E

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Carrer Cols-Puig Vidal

2. Carrer Cols-carrer s’embut.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de la zona de conservació urbana paral.lel al mar, que
conecta dos carrers, Puig Vidal i Cols. El carrer té una lleugera
inclinació en direcció al carrer Puig Vidal i trobem unes escales avans
d’arribar al carrer s’Embutt. És un carrer generalment peatonal,
només circulen a vegades vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita,
amb planta baixa i un pis i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casa de planta
baixa i dos pisos i una de planta baixa. Les plantes baixes estan
ocupades majoritariament per habitatges.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

G11
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Hi ha un enllosat de pissarres posades de pla en la major part del carrer, la resta o estar
sense pavimentar o amb ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies
elèctriques
aèries,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència

●

Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A/E12

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A/E 12

EMPLAÇAMENT

Carrer des Cotxe
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en el segle XIX,
conecta el carrer de Santa Margarida amb la plaça Frederic Rahola.
La inclinació és moderada i augmenta sobretot en el tram arrivant a
la plaça.
És un carrer peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casalot
unifamiliar de PB i un pis.
En la majoria de les cases la PB està ocupada per comerços o
centres, només en algunes construccions apareixen habitatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

A/E12

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentació tradicional a rastell al llarg de tot el carreró, caracteritzada per peces de
pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.
En altres punts el carrer està enllumenat pels llums exteriors d’un edifici que té accés per
aquest carrer, que es conformen a l’estil de la lluminària publica.

MOBILIARI URBÀ
Una paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un
doble peu també metàl·lic i banc amb estructura de fosa i seient a base d’un llistonat de
fusta amb la clàssica forma ergonòmica.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 13
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A13

EMPLAÇAMENT

Placeta de la Creu
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

●

VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició EO - ja existent al segle XVII, es
troba a l’inici del carrer Portal del Mont, sense pràcticament inclinació.
Permet la circulació dels vehicles per davant de la plaça i
l’aparcament. La plaça en si actualment està totalment destinada a
l’ús de vehicles.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i petita amb planta baixa i dos o un pis i coberta de teula àrab a dues
aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa estan destinades a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, i amb mamposteria vista.
Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres colors típics
de Cadaqués. Canalons de coberta o inexistents o ceràmics i
baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

A 13
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb
la cara major transversalment a l’eix del carrer. Les escales, els replans i les voreres
tenen un enllosat de pissarres posades de pla.
Asfalt
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un
doble peu també metàl·lic .
Pilones metàl.liques per delimitar la zona peatonal.

SENYALITZACIÓ
Placa
ceràmica
de
senyalització de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

G/H14

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G-H 14

EMPLAÇAMENT

Carrer de les Creus
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. A - B - D
Situació majoritària:
●
●

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en part al segle XIX, va
des del carrer del maltret, pasant per la plaça del Rell,fins a trobar el
carrer sa Tórtora.
Tot i la inclinació modesta i l’amplitud permetrien el passatge d’un
cotxe en alguns trams, és un carrer peatonal i només passen a
vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer.
Algunes d’elles estan separades de l’alineació de carrer. La majoria
de les construccions son destinades a habitatge, tot i que algunes
plantes baixes es destinen a garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, amb alguns
edificis i tanques amb mamposteria. El color de la fusteria varia dins
dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en
prevalença és la fusta. El sistema de desguàs de les cobertes està
format per canalons ceràmics i baixants de fibrociment, majoritàriam.

3.

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

G/H14

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus de paviments diferents, part del carrer manté
la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara
major transversalment a l’eix del carrer, que en un alguns
trams estan cobertes per ciment, i una altra part està
formada per un enllosat de pissarres de pla. En algun lloc
ens apareix la mateixa pedra de pissarra al terra.
Les voreres i les escales estan realitzades amb enllosat de
pissarra.
ENLLUMENAT
Trobem dos tipus de lluminàries, la de tipus clàssic, model
vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal, i una nova
lluminària.

MOBILIARI URBÀ
Bancs realitzats amb enllosat de pissarra posada de pla
situats davant de la façana d’alguns edificis.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 15
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 15

EMPLAÇAMENT

Carrer es Crostonet
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Tram final del carrer

2. Tram central en direcció alcarrer b

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
sense sortida que conecta amb el carrer b. La inclinació és
moderada. És un carrer peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita,
amb planta baixa i un pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha solars sense edificar
amb tanca de paret de pissarra al carreró, i una casa de planta baixa.
Es tracta en tots els casos d’habitatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

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

A 15
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Hi ha un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres amb acabar arrebossat i pintat en blanc .

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 16
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 16

EMPLAÇAMENT

Carrer Curós
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Vista des del carrer de l’Església 2. Cruïlla amb el carrer de S. Maria
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, l’Església amb el Baluard. La inclinació és notable i
augmenta sobretot en el tram extrem que puja cap a l’Església. És un
carrer generalment de trànsit de vianants, i només circulen a vegades
vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casalot
unifamiliar també de PB i dos pisos però amb obertures de
dimensions majors i elements decoratius en les façanes. Es tracta en
els dos casos de habitatges, només en un par de construccions la PB
està parcialment ocupada per una activitat comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3. Vista des de sa Plaça

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

A 16
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentació tradicional a rastell al llarg de tot el carreró, caracteritzada per peces de
pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.
En altres punts el carrer està enllumenat pels llums exteriors de les botigues que tenen
accés per aquest carrer, que es conformen a l’estil de la lluminària publica.

MOBILIARI URBÀ
Una paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un
doble peu també metàl·lic .

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 17
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 17

EMPLAÇAMENT

Carrer Curro
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.Carrer del Curro – Carrer Esglèsia

2. Carrer Curro – carrer C

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connectaque conecta el
carrer C amb el carrer de l’Església. La inclinació és notable i
augmenta sobretot en el tram extrem on s’junta amb el carrer de
l’Església a on apareixen unes escales. És un carrer peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió
mitjana-gran, amb planta baixa i tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas
de habitatge de planta baixa i de planta baixa i dos pisos.
Es tracta tots els casos d’habitatges i no hi ha cap tipus d’activitat
comercial a la planta baixa.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 17
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Hi ha un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Plaqca ceràmica de nom
de carrer, al extrem del
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

D18
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

D 18

EMPLAÇAMENT

Carrer del Doctor Bartumeus
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

1.

Esc. 1/4000

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer que es desenvolupa més o menys paral.lel al mar. Només
està edificat en un dels costats del carrer, canvia el tips de vorera a
mida que el carrer va entrant al poble. És un carrer generalment de
vehicles, hi ha poc espai per la circulació dels vianants.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. La PB està ocupada pels garatges
dels habitatges.També trobem habitatges unifamiliars aïllats.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.

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

D18
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional a la calçada. En algunes parts del carrer apareixen voreres de llosa
de pissarra de forma irregular estan posades de pla sobre un llit de ciment, amb una lleu
inclinació cap al centre on conflueix l’aigua pluvial.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres de formigó prefabricat.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries amb
pals de formigó prefabricat
col.locats a ambdues bandes
del carrer.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●
●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Pals de formigó prefabricat. Línia aèrea.

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

D19
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

D 19

EMPLAÇAMENT

Carrer del Doctor Bartumeus (Riba)
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1

2

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer que es desenvolupa més o menys paral.lel al mar. Només
està edificat en un dels costats del carrer, canvia el tips de vorera a
mida que el carrer va entrant al poble. És un carrer generalment de
vehicles, hi ha poc espai per la circulació dels peatons.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. La PB està ocupada pels garatges
dels habitatges.També trobem habitatges unifamiliars aïllats.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

D19
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional a la calçada. En algunes parts del carrer apareixen voreres de llosa
de pissarra de forma irregular estan posades de pla sobre un llit de ciment, amb una lleu
inclinació cap al centre on conflueix l’aigua pluvial.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres de formigó prefabricat.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries amb
pals de formigó prefabricat
col.locats a ambdues bandes
del carrer.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●
●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Pals de formigó prefabricat. Línia aèrea.

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

A 20
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 20

EMPLAÇAMENT

Carrer del Doctor Callís
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Vista des del carrer Curós

2. Vista des del carrer de sa Bretxan 3. Vista del passatge cap a sa Plaça

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carreró del casc antic - en posició NS - ja existent en el segle XVII,
situat darrera les parcel·les que formen l’extremitat sud del front
marítim del Portal de sa Riera. Encara que la inclinació modesta i
l’amplitud permetria el passatge d’un cotxe, és en general un carrer
peatonal i només passen a vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, que de planta baixa i
u o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues
aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest
carrer. La majoria d’aquestes construccions son destinats enterament
a habitatges o, a vegades, es troben activitats comercials en la PB.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

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

A 20
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de
pavimentació anomenada rastell, caracteritzada per peces de
pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del
carrer. Només el tram entre el carrer d’es Call i el carrer de sa
Bretxan està revestit per un enllosat de pissarres de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Paperera comú adossada a una façana i formada per un
contenidor metàl·lic de secció semicircular damunt d’un peu
també metàl·lic .

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

B 21
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B 21

EMPLAÇAMENT

Plaça del Doctor Pont
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XVII, es
troba davant de la Riba Nemesi Llorens, i pràcticament sense
pendent ja que es troba en la part més baixa del poble tocant al mar.
Permet la circulació dels vehicles i l’aparcament, i una zona peatonal
al centre.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa podem trobar els usos d’habitatge, garatge o comerç.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

B 21
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La pavimentació de la part peatonal de la plaça es realitza amb enllosat de pissarra
posada de pla i la de circulació de vehicles està pavimentada amb asfalt.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc amb estructura de fosa i seient a base d’un llistonat de fusta amb la clàssica
forma ergonòmica. Paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de secció
circular damunt d’un doble peu també metàl·lic .
Font amb base de pissarra i columna de fosa. Pilones de fosa de dos models
diferents.

SENYALITZACIÓ
Placa de pedra amb el
nom del carrer. Amb data
1918.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

A 22
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 22

EMPLAÇAMENT

Plaça del Doctor Trèmols
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.Vista des de la Riba Nemesi Llorens
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XVII, es
troba davant de la Riba Nemesi Llorens, amb una lleugera inclinació.
Permet la circulació dels vehicles per davant de la plaça i
l’aparcament. La plaça en si és totalment peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa la majoria estan destinades a comerços, tot i que
també trobem algun habitatge i garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

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

A 22
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb
la cara major transversalment a l’eix del carrer. Les escales, els replans i les voreres
tenen un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc de pedra natural. Paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de
secció circular damunt d’un doble peu també metàl·lic .
Pilones de pedra amb forma de con.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Sotmés a estudi de vialitat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Sotmés a estudi d’enllumenat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada

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

C 23
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

C 23

EMPLAÇAMENT

Carrer d’Eduard Marquina
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en part el segle
XVII, és la continuació del carrer del doctor Bartomeus, i arriba fins a
la plaça del Doctor Pont. La inclinació és moderada. És un carrer
generalment peatonal, només hi circulen a vegades vehicles de veïns
de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta
de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha
alguns casos d’habitatges de PB. La planta baixa s’utilitza
majoritariament com a habitatge, tot i que trobem algun cas de
garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, tenim algen cas de
façana amb sòcol realitzat amb pissarra. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/3000

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

C 23
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus de pavimentació, una part del carrer manté la tradicional tècnica de
pavimentació anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de
peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer. L’altre
tipus de paviment es realitza amb un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista).

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 24
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 24

EMPLAÇAMENT

Carrer d’Eliseu Meifren
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C - D

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.Vista des del c. d’en G. Bruguera

2.Vista del tram de mig

3.Vista de l’extremitat cap a l’Església

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic format per tres trams, dos en direcció NS i u, el de mig, en direcció EW. Aquest carreró té
una fort inclinació, amb quotes creixents des de sud cap a nord, és a dir pujant cap a l’Església. L’últim tram
corre paral·lel a la façana de l’Església, al llarg del mur sostenint el terreny on és situada, però a una cota inicial
molt inferior, des de la qual, mitjançant una escala, puja fins al mateix nivell de la placeta situada al seu davant.

FRONTS
TIPOLOGIES
Les construccions que costegen aquest carrer son tot habitatges de
cantonada que, per les notables diferencies de cota del terreny,
presenten diferents números de plantes en les dues façanes, anterior
i posterior; però les façanes que miren a aquest carrer son les
laterals, caracteritzades doncs per línies de terra molt inclinades, pel
tester debut a les cobertes a dues aigües i per la presència de
poques obertures.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria de fusta pintada
majorment de blanc. Desguàs de coberta format per canalons i
baixants ceràmics.

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

A 24
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentació de pissarra de Cadaqués amb tècnica mixta: el primer i l’últim
tram a rastell, el tram de mig a lloses posades de pla. L’estat de conservació
del rastell, que constitueix la part de pavimentació més antiga, és una mica
dolent i s’observa el creixement difús de vegetació espontània.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.
Present en dos punts del carrer: a l’extremitat oest del tram de mig i a la
cantonada sud del tercer tram, en correspondència del peu de l’escala.

MOBILIARI URBÀ
Ningú element de mobiliari. A destacar un passamà metàl·lic fixat a la paret de
la façana en el primer tram NS per facilitar la pujada als vianants.

SENYALITZACIÓ
Dues
plaques
ceràmiques de nom de
carrer, una a cada
cantonada i en els dos
extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
no molt visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E/G25

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G 25

EMPLAÇAMENT

Carrer de s’Embut
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

● PEATONAL
● PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Tram central

2. Carrer s’Embut a prop carrer Palau

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW i NS- ja existent en el segle
XIX, en forma d’L conecta el carrer del Palau amb el carrer de Puig
Vidal. La inclinació és notable i augmenta sobretot en el tram extrem
que puja cap al carrer Palau.
És un carreró peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer.
Les plantes baixes s’utilitzen totes com a habitatge.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, excepte una tanca de
solar de mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta
ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.Carrer s’Embut – carrer Cols

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

E/G25

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarres posades de pla, tant a la calçada com a les escales.

ENLLUMENAT
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

MOBILIARI URBÀ
Bancs realitzats amb enllosat de pissara posada de pla.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 26
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 26

EMPLAÇAMENT

Escales d’Espiell
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:
●
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer d’escales de recorregut nord-sud que connecta el Carrer des
Pianc amb el Carrer des Puig.

FRONTS
TIPOLOGIES
Sent un carrer estret que travessa una illa de cases
perpendicularment, les façanes que donen a ell són els testers de les
dues cases que separa.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, amb alguns
edificis i tanques amb mamposteria. El color de la fusteria varia dins
dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en
prevalença és la fusta. El sistema de desguàs de les cobertes està
format per canalons ceràmics i baixants de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 26
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Les escales estan realitzades en la seva totalitat amb lloses
de pissarra de pla.

ENLLUMENAT

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ

LÍNIES

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 27
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 27

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Figuera
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en el segle XIX,
que uneix el carrer Guillem Bruguera amb el carrer Unió.
La inclinació és notable. És un carrer generalment peatonal, només
circulen a vegades vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és diferent a banda i banda de carrer, a un
costat predomina la casa en filera de dimensió mitjana, amb planta
baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües amb carener
paral·lel al carrer, i a l’altre la casa de planta baixa o planta baixa i un
pis. Es tracta en tots els casos d’habitatges, en algun cas la PB està
ocupada per el garatge de l’habitatge.
ACABATS
La majoria són façanes arrebossades i pintades de blanc, també
tenim façanes de mamposteria i façanes amb arrebossat sense
pintar. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres colors
típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants també
ceràmics o de fibrociment.

3.

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

A 27
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. Algunes zones estan cobertes amb ciment i
en una part presenta una vorera amb un enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc realitzat davant de la façana amb lloses de pissara i acabat arrebossat sense pintar.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer a la cantonada.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 28
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 28

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Fitora
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A - C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en part al segle XVII, va
des del carrer sa Tórtora fins al carrer Hort d’en Sanés.
L’inclinació es considerable i difícil passa un cotxe, és un carrer
bàsicament peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió mitjana,
de planta baixa i dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment
a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a
aquest carrer. La majoria de les construccions son destinades a
habitatge, tot i que en alguna PB trobem usos comercials o culturals.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

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

H 28
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim tres tipus de paviments diferents, part del carrer manté
la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara
major transversalment a l’eix del carrer , una altra part està
formada per un enllosat de pissarres de pla, i una tercera part
per formigó.

ENLLUMENAT
Trobem dos tipus de lluminàries, la de tipus clàssic, model
vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nome
de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●
●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G29
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 29

EMPLAÇAMENT

Carrer de ses Flors
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
C
Situació majoritària:
●
●

+ CAT. B -

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en part al segle
XIX, que connecta, ara com antigament, el carrer de Palau amb el
carrer de Sant Antoni. La inclinació és considerable a la zona a on hi
han les escales tocant al carrer del Palau. És un carrer generalment
peatonal, només circulen de vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i un o dos pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En tots els edificis s’utilitza la planta baixa com a habitatge.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, també hi ha algun cas de
façana de mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta
ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

G29
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarres posades de pla, (pedra de Cadaqués). Les lloses de pissarra de
forma irregular estan posades de pla sobre un llit de ciment.

ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista).

MOBILIARI URBÀ
Jardineres a la zona de les escales amb acabat arrebossat i pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G30
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 30

EMPLAÇAMENT

Carrer des Forn
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. carrer del Forn-carrer Palau

2. Tram central

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en part al segle XIX, uneix
el carrer ses flors amb el carrer palau, en forma d’L.
L’inclinació és elevada i té un tram amb escales per aconseguir
arribar al nivell del carrer Palau. És un carrer només peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer.
Algunes de les finques no estan edificiades i apareix la tanca. Les
construccions són destinades a habitatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, i façanes i
tanques de mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels
quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença
és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està
format per canalons ceràmics i baixants majoritàriament de
fibrociment.

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

G30
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Està format per un enllosat de pissarres de pla, en alguns trams apareixen
cobertes per ciment. A la zona de les escales està realitzat amb enllosat de
pissarres de pla, tot i que en alguns trams ha desaparegut el paviment.
També apareix en una part del carrer

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor
òpal.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E 31
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E 31

EMPLAÇAMENT

Plaça de Frederic Rahola (Ses
Herbes)
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

● VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XIX, es
troba al final de l’avinguda de la Caritat Serinyana davant de la Riba
Nemesi Llorens, i pràcticament sense pendent ja que es troba en la
part més baixa del poble tocant al mar.
Permet la circulació dels vehicles i l’aparcament, i una zona peatonal
davant de les cases.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Com a edifici singular
trobem el Casino.
Les plantes baixes es destinen a usos comercials i de restauració.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, excepte dues que tenen
un color crema. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels
quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta o inexistents
o ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

E 31
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La pavimentació de la part peatonal de la plaça es realitza amb enllosat de pissarra
posada de pla, al igual que les voreres. La calçada està pavimentada amb asfalt.

ENLLUMENAT
Lluminària de peu amb bàcul, tipus Bega, amb una o dues làmpares de descàrrega ,
situada sobre la vorera.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres de pedra artificial.

SENYALITZACIÓ
Placa de marbre de nom
de la plaça.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmés a estudi de vialitat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Sotmés a estudi d’enllumenat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada

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

A 32
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 32

EMPLAÇAMENT

Sa Plaça
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Vista de la plaça des del carrer Curós

2. Vista de la plaça cap des del Carrer de Santa Maria

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Més coneguda com Sa Plaça, col·locada on s’origina l’esperó del Baluard que des d’aquest punt surt de la línia
de costa cap al mar, apareix ja a principis del segle XVIII. En ella conflueixen quatre carrerons que serveixen tota
la part més oriental del casc antic, en direcció dels quatre punts cardinals: el carrer d’en Silvi Rahola, cap a l’est,
i que arriba fins a la punta de l’esperó; el carrer del Dr. Callís, cap al nord; el carrer de Curós, que, cap a l’oest,
es dirigeix directament cap a l’Església de Santa Maria; i el carrer de Santa Maria, cap al sud. El pas de cotxes
és possible entrant pel carrer Curós, només per veïns, i no hi ha altra accés possible.

FRONTS
TIPOLOGIES
El fronts de la plaça estan formats per les façanes dels habitatges
entre mitgeres de planta baixa i dos pisos (excepte la façana amb 3
pisos del front oest), amb línia de coronament horitzontal per tenir
cobertes a dues aigües amb careners paral·lels a les façanes que
donen a la plaça.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc,
només algunes s’apropen més al groc. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 32
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pedra (pissarra de Cadaqués) amb estrella a vuit
puntes aproximadament en el centre de la pavimentació. El
dibuix es obtingut mitjançant l’alternança del rastell amb peces de
pedra rodones.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
L’únic banc present a la plaça és adossat a una façana del front
sud i està format per un basament cúbic arrebossat i pintat de
blanc i per una llosa de pissarra sobreposada que fa de seient.

SENYALITZACIÓ
Hi ha una única placa de pedra
pegada a una façana en el mig del
front nord de la plaça.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
grapades puntualment a
les façanes de les
construccions dels fronts
de la plaça.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment del dibuix decoratiu existent

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués)

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A/B33

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A/B 33

EMPLAÇAMENT

Carrer d’en Guillem de Bruguera
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. C - D - E
Situació majoritària:
●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, el carrer F
amb el carrer Santa Maria. La inclinació és notable sobretot a la zona
a on hi han les escales tocant al carrer F a on apareixen les escales.
És un carrer generalment peatonal, només circulen de vegades
vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i baixa, amb planta baixa i dos pisos i planta baixa i un pis amb
coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
També hi ha algun cas d’habitatge de planta baixa. La majoria de les
plantes baixes s’utilitzen com a habitatge, tan sols en algun cas
puntual apareixen garatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, també hi ha algun cas de
paret de mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta
ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A/B33

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Carrer amb dos tipus de pavimentació, un enllosat de pissarres posades de pla i una una
part del carrer a on es manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer.
ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista) i
lluminària nova amb braç metàl.lic .

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom
de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G 34
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 34

EMPLAÇAMENT

Carrer Guillola
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en part al segle XIX,
uneix el carrer Josep Pla amb la Plaça des Rell. La inclinació és
notable i pràcticament tot el carrer té escales. És un carrer
exclusivament peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos, i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. La planta baixa s’utilitza com a
habitatge.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, i tanques de solar amb
mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres
colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants
també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

G 34
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La part central del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. Les escales estan realitzades amb un
enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista).
Lluminària encastada a la cantonada a definir.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 35
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 35

EMPLAÇAMENT

Carrer del ’Hort d’en Sanés
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. A - B - C
Situació majoritària:
●

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Vista des de l’inici del carrer

2.Vista tram central

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS – part d’ell existent en el segle
XVII, acaba a la Riba es Poal.
Encara que la inclinació modesta i l’amplitud permetria el passatge
d’un cotxe, és en general un carrer peatonal i només passen a
vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, que de planta baixa i
un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues
aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest
carrer. També hi ha un exemple de casa burguesa a la plaça es Poal.
La majoria d’aquestes construccions son destinats a habitatge. Hi ha
però tres galeries d’art i alguna s’utilitza com a garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

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

H 35
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Una part del carrer està pavimentada amb formigó i petits trossos de pissarra,
i la resta està asfaltada, cobrint part de l’antic rastell que només és visible en
un petit troç. Una petita part de la vorera i les escales que apareixen al final
del carrer estan realitzades amb enllosat de pissarra.

ENLLUMENAT
Lluminària mural amb difusor semiesfèric i bombeta baix consum al tram nord
i fanal vuitcentista en el tram sud.

MOBILIARI URBÀ
Pilona metàl.lica davant de façana.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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A 36
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 36

EMPLAÇAMENT

Carrer de ses Hortes
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
● VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, l’Església amb el Baluard. La inclinació és notable i
augmenta sobretot en el tram extrem que puja cap a l’Església. És un
carrer generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles de
veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casalot
unifamiliar també de PB i dos pisos però amb obertures de
dimensions majors i elements decoratius en les façanes. Es tracta en
els dos casos de habitatges, només en un par de construccions la PB
està parcialment ocupada per una activitat comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.

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

A 36
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional

ENLLUMENAT
Fanal vuitcentista

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt o formigó

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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A 37
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 37

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Iglesi
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en el segle XVII,
uneix la plaça de l’Esglèsia amb el carrer Bellaire. La inclinació és
notable i augmenta sobretot en el tram extrem que puja cap a
l’Església. És un carrer generalment peatonal, només circulen a
vegades vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha un cas de planta baixa.
Es tracta en tots els casos d’habitatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, hi ha algun cas amb
mamposteria vista i amb pintada de blanc. Hi ha algun cas de sòcols
de pissarra .Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres
colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants
també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

A 37
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués). Les lloses de pissarra de forma irregular estan
posades de pla sobre un llit de ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmmica de nom
de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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B 42
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B 42

EMPLAÇAMENT

Carrer des Llamp
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. C - D - E
Situació majoritària:
●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Tram central

2.Zona escales

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, el carrer
Narcís Monturiol amb el carrer A. La inclinació és notable sobretot a
la zona a on hi han les escales tocant al carrer Narcís Monturiol. És
un carrer generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles
de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha edificis de planta baixa i
un pis i de planta baixa.
Es tracta en tos els casos d’habitatges, alguns d’ells utilitzen la planta
baixa com a garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, també hi ha algun cas de
façana de mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta
ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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B 42
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer presenta un enllosat de pissarres posades de pla, execpte a la zona
de les escales a on es manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. També apareix un tram en el que es
combinen els dos materials fent un dibuix en forma de creu. Les escales es realitzen amb
enllosat de pissarra de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària vuitcentista amb braç de fosa amb difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E/G43

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G 43

EMPLAÇAMENT

Placeta de Marcel Duchamp
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Placeta del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XVII,
uneix el carrer de Puig Vidal amb els carrers de Sant Antoni i carrer
de les Voltes.
Tot i la inclinació mínima i l’amplitud permetrien el passatge d’un
cotxe, és un carrer peatonal i només passen a vegades els vehicles
dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana amb planta baixa i un o dos pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa podem trobar habitatges o garatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

E/G43

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La pavimentació del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada
rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra
posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer. En una petita part
apareix un paviment d’enllosat de pissarra posada de pla. Les voreres són de
formigó.
ENLLUMENAT

MOBILIARI URBÀ
Bancs realitzats amb enllosat de pissarra posada de pla situats davant de la façana
d’alguns edificis i amb els laterals acabats amb arrebossat i pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Placa de ceràmica amb el
nom del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E/G46

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G 46

EMPLAÇAMENT

Carrer de Miquel Rosset (la Felipa)
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS – comença a aparèixer al segle
XX, uneix la Plaça Frederic Rahola amb el carrer del Sol de l’Engirol i
el carrer Sant Antoni. D’inclinació lleugera excepte en el pas sota el
pont. És un carrer de mida variable, però que permet com a mínim el
pas d’un vehicle.

FRONTS
TIPOLOGIES
No hi ha una tipologia preeminent, sinó que trobem des d’habitatges
de planta baixa, PB i un pis i PB i dos pisos. La majoria amb cobertes
de teula àrab generalment a dues aigües, amb careners paral·lels a
les façanes que donen a aquest carrer. Les plantes baixes es
destinen a habitatge, activitat comercial o garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, o amb
mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/3000

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

E/G46

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional, apareix algun tram de vorera amb lloses de pissarra posades de
pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Pilones de fusta de forma circular.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

H 47
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 47

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Miranda
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de NS - ja existent en part el segle XVII, uneix
el carrer d’es Pianc amb el carrer Port Lligat.
L’inclinació és considerable, sobretot en el seu tram extrem tocant al
carrer port Lligat. És un carrer generalment peatonal, només circulen
a vegades vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió petita i
mitjana, de planta baixa i un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab
generalment a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes
que donen a aquest carrer. També hi ha algun cas de planta baixa i
algunes de les finques no estan edificiades i apareix la tanca. Les
construccions són destinades a habitatge en planta baixa o a
garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, i tanques
de mamposteria vista o arrebossada. El color de la fusteria varia dins
dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en
prevalença és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de les
cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

H 47
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim diferents tipus de paviment, un està format per un enllosat de pissarres de
pla, que en alguns trams apareixen cobertes per ciment, una altre està realitzat
amb asfalt.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal, i
lluminària mural i de peu amb difusor semiesfèric i bombeta baix consum.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a
les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Manteniment del traçat i la dimensió fins a l’ermita de Sant Baldiri

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A/B48

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A/B 48

EMPLAÇAMENT

Carrer de Narcís Monturiol
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B - D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS- ja existent en el segle XIX,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, el carrer
Nou amb el carrer Unió. La inclinació és notable sobretot a la zona a
on conecta amb el carrer Unió.
És un carrer generalment peatonal, només circulen a vegades
vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i baixa, amb planta baixa i dos pisos i de planta baixa i un pis, amb
coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
També hi ha un cas de planta baixa sense accés des de l’exterior. La
majoria de les plantes baixes són habitatges, tot i que hi ha algun cas
a on s’utilitza com a garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, hi ha algun cas de mur de
mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres
colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants
també ceràmics o de fibrociment.

3.

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

A/B48

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Una part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
coberta en algun punt per asfalt convencional, caracteritzada per peces de pissarra
posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer, l’altre part està formada per
un enllosat de pissarres de pla. Apareix un tram a on es combina el rastell amb l’enllosat
de pissarra al mig de la calçada. En un tram apareix una vorera amb enllosat de pissara
de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions o a perfils
metàl.lics encastats a façana.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 49
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ
Riba de Nemesi Llorens
(Riba des Baluard)

A 49

EMPLAÇAMENT

TIPOLOGIA
Vial de marge (Riba)
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Vial de perímetre en la façana marítima del nucli antic on se situava
l’antic recinte emmurallat, existent en part al segle XVII quan es
construí la Riba des Fondal, sota el que fou el palau del Governador
del Castell de Cadaqués, avui rectoria (v. foto). La construcció de la
part de la Riba entre Portdoguer i el punt abans ressenyat, és la més
recent i es portà a terme l’any 1910. La coneguda com a Riba des
Baluard uneix Portdoguer amb Es Portal envoltant la Punta des
Baluard. Vial amb poc pendent amb circulació de vehicles i persones.
FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent són les edificacions nobles o defensives,
entre les primeres destaca Can Puignau, la Casa del Baró de la Roda
i Can Xirau; i, entre les segones hi hauria la Torre des Baluard –
adossada a l’edifici de l’Ajuntament-. Finalment també caldria
destacar una altre edificació d’arquitectura civil com és l’actual
Rectoria (antic Palau del Governador del Castell).
ACABATS
Les façanes arrebossades i pintades de blanc o crema, en contrast
amb l’estructura rocallosa de la base, amb el color fosc de la pedra
de Cadaqués. Fusteries de fusta pintades segons els colors
tradicionals. Cobertes inclinades, generalment a dos vessants,
rematades en teula àrab.

Esc. 1/2000

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

A 49
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La calçada està realitzada amb asfalt convencional, sense cap tipus de vorera. En
el límit marítim hi ha una voravia, realitzada amb totxana i arrebossada i pintada en
color blanc (alguns trams en estat deficient).

ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic (model vuitcentista) amb columna de fosa amb difusor
òpal, i lluminària nova amb una o dues llumeneres i bàcul metàl.lic a definir.
Lluminària tipus pilona metàl.lica a definir.

MOBILIARI URBÀ
Bancs vuitcentistes amb estructura metàl.lica i seient a base d’un llistonat de fusta i
bancs de pedra rematats amb llosa de pissarra.
Paperera comú formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un
peu també metàl·lic. Jardineres metàl·liques semiesfèriques. Dues cabines
telefòniques a la confluència amb Portdoguer
SENYALITZACIÓ
Element
específic
de
senyalització que relaciona
l’obra
pictòrica
de
Salvador
Dalí
amb
diversos
indrets
de
Cadaqués.

LÍNIES
Només hi ha la línia,
grapada en façana, que
alimenta
l’enllumenat
vuitcentista
o
els
projectors de la Punta
des Baluard (Edifici Aj.).

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

B 50
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B 50

EMPLAÇAMENT

Carrer Nou
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1. Tram central

2. Vista des del carrer de la Pruna

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en part el segle
XIX, que uneix el carrer d’en Trilla amb el carrer de la Pruna. La
inclinació és moderada i augmenta en el tram extrem que puja cap al
carrer d’en Trilla. És un carrer a on hi circulen cotxes en una única
direcció

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i de dimensió petita, amb planta baixa i dos pisos o un i coberta de
teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Alguns són
habitatges unifamiliars i els altres plurifamiliars. També trobem algun
cas de planta baixa. Les plantes baixes s’utilitzen com a garatge,
habitatge o comerç.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, trobem un cas de planta
baixa amb mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta
ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

B 50
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim diferents tipus de paviments: pavimentació tradicional a rastell al llarg de tot el
carrer, que en alguns punts s’ha recobert amb ciment, asfalt convencional i enllosat de
pissarres posades de pla a les voreres. Les voreres més estretes estan realitzades amb
formigó. Una part del carrer combina la técnica del rastell a la part central amb llambordes
de pissarra a banda i banda posades en dues direccions diferents.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions o amb una
estructura metàl.lica.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

H 51
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 51

EMPLAÇAMENT

Carrer de ses Oliveres
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B - C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en el segle XIX, uneix el
carrer de la Miranda amb el carrer de Paretaires.
L’inclinació és considerable, sobretot en el seu tram extrem. És un
carrer generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles de
veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió mitjana,
de planta baixa i dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment
a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a
aquest carrer. També hi ha algun cas de planta baixa i un pis, i una
tanca de finca. Les construccions són destinades a habitatge en
planta baixa o a garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, o amb
mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 51
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
El carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara major perpendicular a
l’eix del carrer, en la gran part del carrer està recobert amb ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal, i
lluminària mural amb difusor semiesfèric i bombeta de baix consum.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment als
respectius edificis.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G/H52

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G/H 52

EMPLAÇAMENT

Carrer de Pablo Ruiz Picasso
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B - C

● PEATONAL
● PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
baixant al llarg de l’eix que connecta la Plaça Torre de les Creus fins
a arribar a un carrer sense sortida. La inclinació és moderada i
augmenta sobretot en el tram extrem. És un carrer generalment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita,
amb planta baixa i un pis i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer. També hi ha alguna construcció de planta
baixa, i en una part del carrer les edificacions s’enretiren de la línia
de façana deixant una tanca exterior d’entre un i dos metres d’alçada.
Es tracta en tots els casos d’habitatges, només en algun d’ells
s’utilitza la planta baixa com a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, els murs de tancament
dels solars acabats amb mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta
pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de
coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.

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

G/H52

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Es tracta d’una pavimentació amb enllosat de pissarra posada de pla. Algunes zones
estan cobertes amb ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària mural amb difusor semiesfèric i bombeta de baix consum

MOBILIARI URBÀ
.

SENYALITZACIÓ
Dues
plaques,
una
ceràmica i l’altre metàl.lica
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2-4)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●
●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

E/G53

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G 53

EMPLAÇAMENT

Carrer Palau
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. A - C - D
Situació majoritària:
●

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en forma d’L - ja existent en part al segle XIX,
comença a l’intersecció amb el carrer sant Antoni i és un carrer sense
sortida. La inclinació modesta i l’amplitud permet el passatge d’un
cotxe, és un carrer bàsicament peatonal en algun dels seus trams i
només passen a vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, que de planta baixa i
un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues
aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest
carrer. També trobem un habitatge unifamiliar i una tanca d’un solar
sense edificar. Les construccions són destinades a habitatges.
ACABATS
Les façanes són totes arrebossades i pintades de blanc,també
trobem en alguna façana i tanca de mur de mamposteria. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

3.

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

E/G53

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim tres tipus de paviments diferents, part del carrer manté la
tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara major
transversalment a l’eix del carrer, una altra part està formada per
un enllosat de pissarres de pla, i un últim tram de carrer està
sense cap tipus de paviment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Pilones de formigó per evitar l’accés al carrer.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques metàl.liques
de nom de carrer, en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 54
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 54

EMPLAÇAMENT

Carrer de Paretaires
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de NS - ja existent en el segle XIX, uneix el
carrer d’es Puig amb el carrer ses Oliveres.
L’inclinació és elevada i té més d’un tram amb escales per
aconseguir conectar els diferents nivells dels carrers. És un carreró
només peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió petita i
mitjana, de planta baixa i un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab
generalment a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes
que donen a aquest carrer. Algunes de les finques no estan
edificiades i apareix la tanca. Les construccions són destinades a
habitatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, i tanques
de mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 54
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Està format per un enllosat de pissarres de pla, en alguns trams apareixen cobertes
per ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària mural amb difusor semiesfèric i bombeta de baix consum.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Dues plaques metàl.liques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E 55
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E 55

EMPLAÇAMENT

El Passeig
TIPOLOGIA
Passeig
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A - C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/1000

Vista general del Passeig
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
El Passeig és un dels espais urbans més característics de Cadaqués. Es va començar a consolidar com a tal a
principis del segle XX i amb el pas dels anys ha adquirit la imatge actual. Les edificacions que hi donen façana
són majoritàriament habitatges tradicionals i cases burgeses modernistes (algunes molt remarcables) de PB+2
(el segon nivell a vegades està retirat del pla de façana).
El Passeig té una zona central peatonal pavimentada amb terra compactada envoltada per carrers de calçada
asfaltada i voreres de llosa de pissarra de pla.
Actualment s’està redactant un nou projecte que integra El Passeig, Ses Herbes i La Felipa tractant
uniformement els temes de pavimentació, enllumenat, instal·lacions...
FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer o terrat. Les plantes baixes es
destinen majoritàriament a locals comercials.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

E 55
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La part central que és peatonal està pavimentada amb terra compactada mentre que els
murets perimetrals i les escales que salven el desnivell són de pedra del país posada de
través.

ENLLUMENAT
Nova lluminària model Bega de peu, de forma triangular.

MOBILIARI URBÀ
Bancs vuitcentistes de fusta de forma ergonòmica.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
Línies elèctriques grapades a
les façanes.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.5)

Accés possible per vehicles públics i serveis d’emergència

●

Prioritari per vianants

●

Sotmés a estudi de vialitat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Sotmés a estudi d’enllumenat particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

D 56
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

D 56

EMPLAÇAMENT

Avinguda del Pi
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer que es desenvolupa de est a oest. És un carrer generalment
de vehicles, hi ha poc espai per la circulació dels vianants.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent en el costat sud és la de la casa en filera de
dimensió mitjana, amb planta baixa i dos pisos i coberta inclinada de
teula àrab. La PB està ocupada pels garatges dels habitatges.També
trobem habitatges unifamiliars aïllats a l’altre costat del carrer.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

D 56
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional de façana a façana, sense voreres.

ENLLUMENAT

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries amb
pals de formigó prefabricat
col.locats a ambdues bandes
del carrer.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●
●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Pals de formigó prefabricat. Línia aèrea.

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

H 57
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 57

EMPLAÇAMENT

Carrer des Pianc
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B - E

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS i EW - ja existent al segle XIX,
es troba en part davant del mar i uneix la Riba des Poal amb
l’avinguda de Victor Rahola. El pendent és molt variable. És un carrer
a on en un dels trams només hi circulen a vegades vehicles de veïns
de petites dimensions i peatons, al tram més ample tocant al mar es
converteix en un vial d’un únic sentit de circulació per vehicles.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa podem trobar els usos d’habitatge, garatge o comerç.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, o amb mamposteria vista
o pintada de color blanc. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un
dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta o
inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

H 57
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La pavimentació es realitza de tres maneres diferents, amb enllosat de pissarra
posada de pla amb asfalt convencional i amb rastell. A la part de la calçada apareix
una vorera amb enllosat de pissarra posada de pla.

ENLLUMENAT
Nova lluminària tipus clàssic (model vuitcentista) amb columna de fosa amb difusor
òpal, a la zona del mar apareix el mateix model de lluminària però amb peu de fosa.

MOBILIARI URBÀ
Paperera formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un peu
circular de formigó.
Pilones metàl.lics de formes rodona i quadrada.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica amb nom
del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a
les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2-5)

PAVIMENTACIÓ

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

H 58
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 58

EMPLAÇAMENT

Riba des Pianc
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/3000

Vista general de la Riba
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de riba que voreja la costa a la zona des Pianc. De traçat llarg i irregular en el seu front edificatori
predominen les cases de renda sense gaire valor, majoritàriament de PB+2 ò 3.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i tres, i coberta de teula
àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. En alguns casos
també trobem terrats. Les plantes baixes es destinen casi sempre a
garatge o local comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

H 58
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Calçada asfaltada i voreres de llosa de pissarra de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
Línies
elèctriques
aèries,
grapades a les façanes o a pals
al costat del mar.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

C 60
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

C 60

EMPLAÇAMENT

Riba Pitxot
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició paral.lela al mar- ja existent en el
segle XVII, al llarg del passeig al costat del mar fins a la plaça del
Doctor Pont. La inclinació és molt suau. És un carrer a on hi circulen
vehicles en únic sentit de circulació.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran, amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Les plantes baixes
s’utilitzen la majoria com a garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, o amb mamposteria.
Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres colors típics
de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants també
ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/3000

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

C 60
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Paperera comú formada per un contenidor metàl·lic de secció circular damunt d’un peu
també metàl·lic . Banc amb estructura de fosa i seient a base d’un llistonat de fusta amb
la clàssica forma ergonòmica. Jardineres de pedra artificial. Element de senyalització
metàl.lic.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques canalitzades.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

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

H 61
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 61

EMPLAÇAMENT

Carrer des Poal
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en part al segle
XVII, que uneix el carrer de les Voltes amb el carrer d’es Pianc.
Encara que la inclinació modesta i l’amplitud permetria el passatge
d’un cotxe, és en general un carrer peatonal i només passen a
vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de mida mitjana, que
de planta baixa i dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment
a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a
aquest carrer. També en trobem algunes de planta baixa i un pis. La
majoria d’aquestes construccions son destinats enterament
a
habitatges, hi ha algun cas d’activitat comercial a la PB.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

3.

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

H 61
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de
pavimentació anomenada rastell, caracteritzada per peces de
pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del
carrer. Només una part del carrer i la vorera està realitzada per
un enllosat de pissarres de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 62
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 62

EMPLAÇAMENT

Plaça des Poal
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A - C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Façana nord-est

Façana nord-oest

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Petita plaça que es crea a la trobada de les ribes des Poal i des Pianc. Hi ha un petit espai peatonal pavimentat
amb llosa de pissarra envoltat per calçada asfaltada. Dels quatre fronts que conformen la plaça en un no hi ha
edificació tractant-se de la platja.

FRONTS
TIPOLOGIES
Habitatges entre mitgeres i aïllat (en el cas de la façana NE) de
PB+2, amb coberta inclinada a dues aigües amb el carener paral·lel a
l’eix del carrer. En alguns casos en el pla de façana hi ha un terrat.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

H 62
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Calçada asfaltada i espai central peatonal de lloses de pissarra de pla.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat (algunes lluminàries vuitcentistes en les cantonades amb els altres
carrers).

MOBILIARI URBÀ
Pilones per impedir que estacionin els vehicles.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.2-5)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●

Nou paviment calçada a definir
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 63
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

EMPLAÇAMENT

Riba des Poal

H 63

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

●

VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS i EW - ja existent en part al
segle XVII, es troba davant del mar i uneix la Riba Nemesi Llorens
amb el carrer d’es Pianc. Carrer pràcticament sense pendent, amb un
vial amb dos sentits de circulació per vehicles.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i gran amb planta baixa i dos o tres pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa podem trobar els usos d’habitatge, garatge o comerç.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 63
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La calçada està realitzada amb asfalt convencional i les voreres amb enllosat de
pissarra posada de pla i vorada de formigó.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc amb estructura de fosa i seient a base d’un llistonat de fusta amb la clàssica
forma ergonòmica.
Pilones metàl.lics de formes rodona i de formigó de forma cónica. Jardineres de
pedra artificial de forma cónica.
SENYALITZACIÓ
Dues plaques metàl.liques
de nom del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a
les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

A 64
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 64

EMPLAÇAMENT

Carrer del Portal d’Amunt
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, la Placeta de la Creu amb el carrer Curós. La inclinació
és moderada i augmenta en el tram que puja cap a la Placeta de la
Creu. És un carrer generalment peatonal, només circulen a vegades
vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas d’habitatge de
planta baixa i tres, i la façana lateral de l’esglèsia. Les plantes baixes
estan ocupades la majoria per habitatges i una petita part per els
garatges de l’habitatge. Alguna casa no té accés a l’interior des
d’aquest carrer.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 64
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Amb asfalt convencional, excepte una petitat part del carrer davant de l’esglèsia, a on es
manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es
tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la cara major
transversalment a l’eix del carrer, tot i que en aquest cas ens apareix en sentit contrari.
ENLLUMENAT
Lluminària mural tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 65
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 65

EMPLAÇAMENT

Carrer del Portal de la Font
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en part el segle
XVII, i uneix el carrer de Santa Margarida amb el carrer de Bellaire.
La inclinació és moderada, excepte en el tram a on apreixen les
escales tocant al carrer de Santa Margarida.
És un carrer peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta
de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha
algun cas d’habitatges de PB i tres pisos. La planta baixa s’utilitza
majoritariament com a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, tenim algen cas de
façana amb sòcol realitzat amb mamposteria. Fusteria casi sempre
de fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués.
Canalons de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

A 65
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus de pavimentació, la major part del carrer es realitza amb un
enllosat de pissarres posades de pla, i en alguns trams apareix la tradicional
tècnica de pavimentació anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una
pavimentació de peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a
l’eix del carrer.
ENLLUMENAT
Lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista).
Lluminària mural tipus “hublot” encastada en façana.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Una placa ceràmica de
nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a
les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E 66
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E 66

EMPLAÇAMENT

Es Portitxó (passeig)
TIPOLOGIA
Passeig
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/1000

Vista general del passeig
EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Després de El Passeig ens trobem un altre espai urbà singular, el Passeig des Portitxó. En aquest espai trobem
una vorera ampla a la banda del mar i una altra estreta al costat de les façanes. La tipologia edificatòria és
d’habitatges entre mitgeres de PB+2 ò 3 pisos. Cal destacar els tres edificis del final (números postals 5, 6 i 7)
on trobem les Voltes des Portitxó o El Trull, que són de titularitat privada.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer o terrat. Les plantes baixes es
destinen majoritàriament a locals comercials.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

E 66
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La calçada està pavimentada i les voreres són de pissarra posada de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres de formigó prefabricat per impedir que estacionin els vehicles.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
Línies elèctriques grapades a
les façanes.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmés a estudi de pavimentació particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Sotmés a estudi de pavimentació particular i projecte bàsic en redacció

●
●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E 67
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E 67

EMPLAÇAMENT

Es Portitxó (plaça)
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XVII, es
troba entre la Riba Nemesi Llorens i la Riba es Poal, amb una
lleugera inclinació en direcció cap a les façanes.
Només es permet l’ús peatonal de la plaça, no hi poden accedir els
vehicles.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
amb planta baixa i dos, i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer.
En planta baixa la majoria estan destinades a comerços, tot i que
també trobem algun habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

E 67
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La part del central de la plaça manté la tradicional tècnica de pavimentació
anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de
pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer. Les escales,
els replans i les voreres tenen un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model vuitcentista).

MOBILIARI URBÀ
Banc de pedra natural.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Sotmés a estudi de pavimentació particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Tractament integrat del paviment (1,2,3)
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Sotmés a estudi de pavimentació particular i projecte bàsic en redacció

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●
●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

B/C68

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B/C 68

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Pruna
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
baixant des de la part alta fins arrivar a la plaça del Doctor Pont
davant del mar. La inclinació és notable i augmenta sobretot en el
tram extrem que puja cap al carrer Trilla. És un carrer habitualment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana
i de dimensió petita, amb planta baixa i dos pisos o un i coberta de
teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Alguns són
habitatges unifamiliars i els altres plurifamiliars. Les plantes biaxes
s’utilitzen com a garatge o com a habitatge. Algunes de les cases no
tenen accés des d’aquest carrer.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

B/C68

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Hi ha un enllosat de pissarres posades de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-5)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 69
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 69

EMPLAÇAMENT

Carrer des Puig
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B - D

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de NS i EW - ja existent en el segle XIX, uneix
el carrer ses Oliveres amb la Riba des Poal.
L’inclinació és moderada excepte en els trams propers a la Riba des
Poal a on apareixen trams d’escales per poder passar d’un nivell a
l’altre. És un carrer peatonal, i només poden cicular vehicles en una
part del carrer .

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió petita i
mitjana, de planta baixa i un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab
generalment a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes
que donen a aquest carrer. També trobem varies edificacions de plan
ta baixa. Les construccions són destinades a habitatge en totes les
seves plantes.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, hi ha un cas
de mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

H 69
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Està format per un enllosat de pissarres de pla, en alguns trams apareixen cobertes
per ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E/G71

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G 71

EMPLAÇAMENT

Carrer de Puig Vidal
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B

● PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW – del que una part petita ja
existia al segle XVIII, baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com
antigament, el carrer Sant Antoni amb la Riba d’es Poal. La inclinació
és notable sobretot al límit amb el carrer Sant Antoni. És un carrer
generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns
de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha alguna casa de planta
baixa i un pis i de planta baixa. La majoria de les plantes baixes
s’utilitzen com a habitatge, tot i que trobem algunes cases amb
garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, algunes amb acabat de
mamposteria pintat en blanc i també amb msmposteria vista. Fusteria
casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres colors típics de
Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants també ceràmics
o de fibrociment.

3.

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

E/G71

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. Algunes zones estan cobertes amb ciment i
un tram presenta un enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres davant de les façanes realitzades amb acabat arrebossat i pintat de color
blanc, i amb enllosat de pissarra. Banc realitzat amb llosa de pissarra i base arrebossada
i pintada de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Tres plaques ceràmiques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 72
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 72

EMPLAÇAMENT

Carrer de Quima Jaume
TIPOLOGIA
Carreró
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent en el segle XIX, és
la continuació del carrer del doctor Bartomeus, i arriva fins a la plaça
del Doctor Pont. La inclinació és elevada, pràcticament la totalitat del
carrer està format per escales. És un carrer peatonal.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta
de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha
alguns casos d’habitatges de PB i de tanques de solars. La planta
baixa s’utilitza com a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, o amb mamposteria vista
o piintada de blanc. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels
quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i
baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

A 72
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment realitzat amb un enllosat de pissarres posades de pla. Lúltim tram està realitzat
amb la tècnica del rastell, típica d’aquest lloc.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal

MOBILIARI URBÀ
Jardineres en el tram extrem d’escales, situades davant de la façana acabades amb
arrebossat i pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Placa de pedra amb les
lletres pintades de color
negre.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G74
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 74

EMPLAÇAMENT

Plaça des Rell
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça del casc antic - en posició NS - ja existent al segle XIX, uneix
el carrer de les Creus amb el carrer de sa Tórtora.
La inclinació es considerable i la seva amplitud permet el passatge
d’un cotxe, però és un espai peatonal i només passen a vegades els
vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita
amb planta baixa i un pis i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer.
Les plantes baixes estan destinades a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

Esc. 1/1000

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

G74
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La pavimentació del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada
rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra
posades amb la cara major transversalment a l’eix del carrer. En un dels laterals
tenim un paviment d’enllosat de pissarra posada de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària mural de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Pilones de formigó davant de la façana, per proteguir l’accés a la vivenda.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl.lica amb el
nom del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G75
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G 75

EMPLAÇAMENT

Carrer de Sant Antoni
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B - D

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en part al segle XIX, va
des del carrer del sol de l’Engirol fins a trobar el carrer de les Voltes.
La inclinació del carrer és considerable , el seu tram superior és més
ample pel pas de cotxes, mentre que el tram inferior és i només
passen a vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer. La
majoria de les construccions son destinades a habitatge, tot i que
algunes plantes baixes es destinen a garatge o a comerç.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, hi ha un
edifici amb mamposteria vista i una altre amb mamposteria pintada
de color blanc. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

3.

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

G75
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus de paviments diferents, una part està formada per un
enllosat de pissarres de pla, i l’altra està realitzada amb asfalt. L’enllosat
de pissarra en alguns trams desapareix i tenim en el seu lloc un paviment
de rastell, caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara
major transversalment a l’eix del carrer.
En els trams que apareixen voreres estan realitzades amb enllosat de
pissarra.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor
òpal, i una nova lluminària.

MOBILIARI URBÀ
Banc amb la part superior realitzada amb lloses de pissarra psades de
pla, amb dos petits pilars rectangulars de suport acabats amb arrebossat
i pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de senyalització de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 76
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 76

EMPLAÇAMENT

Carrer de Sant Isidre
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. D

● PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, l’extrem nord del carrer de la Torre amb el carrer Portal
d’Amunt. La inclinació és moderada. És un carrer generalment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
Les tipologies preeminents són les de la casa en filera de dimensió
mitjana, amb planta baixa i dos pisos i les de cases en filera de
dimensió més petita de planta baixa o planta baixa i un pis. La
coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
Les plantes baixes es destinen generalment a habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, també trobem una façana
amb mamposteria. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels
quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i
baixants també ceràmics o de fibrociment.

3.

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

A 76
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer té un enllosat de pissarres posades de pla, una petita part manté la
tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta
d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a
l’eix del carrer.
Hi ha una placa d’inscripció al terra que data de l’any 1968
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc realitzat amb lloses de pissarra i petites pedres entre les juntes.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions o a elements
metàl.lics posats a la façana.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 77
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 77

EMPLAÇAMENT

Carrer de Sant Pere
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de NS - ja existent en part el segle XIX, uneix
el carrer ses Oliveres amb la Riba des Poal.
L’inclinació és moderada, excepte en el seu tram extrem tocant al
carrer ses Oliveres. És un carrer generalment peatonal, només
circulen a vegades en alguns trams vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de dimensió mitjana,
de planta baixa i dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment
a dues aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a
aquest carrer. També hi ha algun cas de planta baixa i planta baixa i
un pis. Les construccions són destinades a habitatge en planta baixa
o a garatge.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, o amb
mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El
sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format per
canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/1000

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

H 77
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Apareixen dos tipus de paviment diferents, un està format per un enllosat de
pissarres de pla, l’altre està realitzat amb la tècnica tradicional del rastell que en
alguns trams apareix cobert per ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a
les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A/E/F78

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A/E/F 78

EMPLAÇAMENT

Riera de Sant Vicenç
TIPOLOGIA
Riera
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW-NS – una petita part d’ell
existent en el segle XIX, és un dels accessos a la zona del port, a la
plaça Frederic Rahola. D’inclinació lleugera excepte en el pas sota el
pont. És un carrer de mida variable, però que permet com a mínim el
pas d’un vehicle en els seus trams més estrets.

FRONTS
TIPOLOGIES
No hi ha una tipologia preeminent, sinó que trobem des d’habitatges
de planta baixa, PB i un pis, PB i dos pisos i PB i tres pisos. La
majoria amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües, amb
careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer. La gran
part d’aquestes construccions son destinades a activitats comercials
en la PB.
ACABATS. Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc,
o amb mamposteria. El color de la fusteria varia dins dels quatres
colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/3000

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

A/E/F78

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional, alguns trams tenen voreres de ciment.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3-8)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Asfalt o formigó

●

Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

B 79
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B 79

EMPLAÇAMENT

Carrer de Santa Bárbara
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
conecta el carrer des Colomer amb el carrer Narcís Monturiol. La
inclinació és moderada. És un carrer generalment peatonal, només
hi circulen a vegades vehicles de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana, amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta
de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha
alguns casos d’habitatges de PB. La planta baixa s’utilitza
majoritariament com a habitatge, tot i que trobem algun cas de
garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

B 79
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment realitzat amb formigó.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Una placa ceràmica de
nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 80
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 80

EMPLAÇAMENT

Carrer de Santa Margarida
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

● VIAL DOBLE SENTIT

1. Tram amb rastell

2. Tram asfàltat dues direccions

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS-EW, que uneix la Plaçeta de la
Creu amb el carrer de l’Unió. La inclinació és notable, i la secció del
carrer es diferent passant de dos carrils de circulació a un a mida que
s’acosta al carrer Unió.
És un carrer generalment de trànsit rodat, exepte en el tram més
proper al carrer unió a on és més peatonal i només circulen a
vegades vehicles de veïns de petites dimensions.
FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia d’aquest carrer és molt variada, preeminent és la de la
casa en filera de dimensió mitjana, amb planta baixa i dos pisos i
coberta de teula àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
També hi ha habitatges de planta baixa i un pis, solars sense
edificació i tanques de paret de mamposteria. Es tracta en la majoria
dels casos d’habitatges, només en alguna construcció apareix un
garatge en PB i un local comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, i murs de mamposteria
als solars. Fusteria casi sempre de fusta pintada d’un dels quatres
colors típics de Cadaqués. Canalons de coberta ceràmics i baixants
també ceràmics o de fibrociment.

3.Tram asfaltat una direcció

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

A 80
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer esta pavimentat amb asfalt convencional i la resta manté la
tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta
d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a
l’eix del carrer.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal i columna
de fosa amb difusor òpal

MOBILIARI URBÀ
Pilones de forma rodona de formigó prefabricat per delimitar la calçada. Contenidors
d’escombreries de PVC.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.5)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 81
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 81

EMPLAÇAMENT

Carrer de Santa Maria
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C - D

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.Vista des de Sa Plaça

2. Vista entre les parcel·les 220 i 210

3. Vista des de carrer Curós

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic situat en la meitat oest de l’esperó del Baluard. Es tracta d’un carrer molt estret que traça
un recorregut amb varis canvis de inclinació, donant la volta arreu d’un conjunt de parcel·les amb façanes de
proporcions altes i estretes, sensació augmentada per la modesta amplitud del carrer mateix. El tram de mig,
entre els dos voltants que es dirigeixen cap a Sa Plaça i el carrer Curós, és el més estret i inclinat: en alguns
punts d’aquest tros la inclinació és resolta per graons de modesta altura i en general la circulació é resa més
complicada per les roques sortint a les bases de les façanes als dos costats del carrer, que redueixen l’espai i
rendien la pavimentació irregular.
FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia constructiva predominant és la de les cases
en filera de planta baixa i dos pisos, amb algunes
excepcions, com el casalot a la cantonada d’un del dos
voltants o algunes parcel·les amb façanes visibles en dos
costats que adquireixen un pis més en la façana on el
nivell del terra és inferior.
ACABATS
Totes les façanes d’aquest carrer son arrebossades i
pintades de blanc, amb canalons de peces ceràmiques, i
baixants ceràmics o de fibrociment. Les línies elèctriques
en alguns casos son amagades per conductes pintats de
blanc.

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

A 81
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació
anomenada rastell, típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de
peces de pissarra posades amb la cara major transversalment a l’eix
del carrer. Algunes zones estan cobertes amb ciment i l’últim tram cap
al carrer Curós presenta un enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues
plaques
ceràmiques de nom de
carrer
en
els
dos
extrems del carrer. Una
senyalització intermèdia
feta
per
4
rajoles
ceràmiques pintades.

LÍNIES
Línies elèctriques
aèries, entre les
façanes de les
dues bandes del
carrer,
grapades
puntualment a les
respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició de contenidors
senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 82
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 82

EMPLAÇAMENT

Carrer de Silvi Rahola
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B - C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des de Sa Plaça

Vista des de la placeta front l’Ajuntament

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic -en posició EW- ja existent en el segle XVII,
situat en l’esperó de la Punta des Baluard, baixant per l’eix
perpendicular des de Sa Plaça fins a la punta, amb una forta
inclinació en l’últim tram. En aquest espai el carrer forma una placeta
que esdevé un mirador sobre el Port Alguer i el Moll d’en Castell i
tota la badia de Cadaqués. Des del mirador una escala permet
l’accés al nivell inferior: la Riba de Nemesi Llorens, a tocar del mar.
Planimetria històrica. Cap de Quiers. 1684 - AHCOAC Girona
FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges amb l’excepció d’un taller d’artesania (en
una PB) i de l’edifici de l’Ajuntament, a l’extrem est (mar).
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants, majoritàriament de fibrociment.

Mirador a la badia. Placeta de l’Ajuntament

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

A 82
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Apareixen en l’actualitat, dos tipus de banc: el primer,
totalment en fusta i de forma molt senzilla i recta i, el segon,
amb estructura de fosa i seient a base d’un llistonat de fusta
amb la clàssica forma ergonòmica.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques de nom
de carrer, una a cada cantonada i
en els dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 83
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 83

EMPLAÇAMENT

Carrer Sirena
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. E

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1

2

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, l’Església
amb el port. La inclinació és notable i augmenta sobretot en el tram
extrem que puja cap al carrer de l’esglèsia. És un carrer generalment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta de teula
àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha algun cas
d’habitatge de PB i tres pisos, i un local de planta baixa que s’utilitza
com a garatge. La planta baixa s’utilitza com a garatge o com a
habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 83
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. L’últim tram cap al carrer d presenta un
enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres davant deles cases de pedra artificial.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència

●

Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

B/C84

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B/C84

EMPLAÇAMENT

Carrer Solitari
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
● VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent parcialment en el
segle XIX, marca el límit del casc antic, baixant al llarg de l’eix que
connecta, ara com antigament, el carrer F amb el carrer des colomer.
La inclinació és notable sobretot a la zona a on hi han les escales
tocant al carrer Narcís Monturiol. És un carrer de trànsit rodat.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita,
amb planta baixa i un pis i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer. També hi ha habitatges aïllats a la part
superior del carrer i alguna casa de planta baixa i dos pisos. Apareix
també algun solar sense edificar i les tanques dels habitatges
unifamiliars. Les plantes baixes o nos tenen obertures o s’utilitzen
com a habitatge o com a garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, i murs de mamposteria
utilitzats com a tanca de parcel.la. Fusteria casi sempre de fusta
pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de
coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

B/C84

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La major part del carrer està realitzada amb asfalt convencional, tot i que hi ha un sector
amb formigó. En alguns trams del carrer apareix una petita vorera realitzada amb lloses
de pissarra posades de pla i vorada de formigó prefabricat.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

B/C85

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ
B/C 85
Carrer entre Solitari i Guillem
Bruguera

EMPLAÇAMENT

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. B - C - D
Situació majoritària:
PEATONAL
●
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent parcialment en el
segle XIX, connecta el Carrer Solitari amb el Carrer de Guillem
Bruguera. És un carrer de trànsit rodat en el tram oest i peatonal amb
escales en l’est.

FRONTS
TIPOLOGIES
Al tractar-se d’un carrer en sentit perpendicular als carrers del seu
entorn, la majoria de les façanes que hi trobem són testers de les
cases unifamiliars. Així, predominen les cobertes a dues aigües amb
el carener perpendicular a l’eix del carrer.

ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

B/C85

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Trobem varis tipus de paviment; en el tram de les escales hi ha lloses de pla, en el tram
central asfalt i en el tram oest una combinació de rastrell i lloses de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●
●
●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 86
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 86

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Torre
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix perpendicular que connecta, ara com
antigament, l’Església amb el Baluard. La inclinació és notable i
augmenta sobretot en el tram extrem que puja cap a l’Església. És un
carrer generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles de
veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casalot
unifamiliar també de PB i dos pisos però amb obertures de
dimensions majors i elements decoratius en les façanes. Es tracta en
els dos casos de habitatges, només en un par de construccions la PB
està parcialment ocupada per una activitat comercial.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 86
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Carrer asfaltat

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Bancs de pedra del país, adossats a façana

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

G/H88

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

G/H 88

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Tórtora
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
CAT. A - B - D
Situació majoritària:
●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en part al segle XIX, va
des del carrer del maltret fins al final del carrer a on queda tallat.
Tot i la inclinació modesta i l’amplitud permetrien el passatge d’un
cotxe en alguns trams, és un carrer peatonal i només passen a
vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer.
Algunes d’elles estan separades de l’alineació de carrer. La majoria
de les construccions son destinades a habitatge, tot i que algunes
plantes baixes es destinen a garatge.
ACABATS Les façanes són totes arrebossades i pintades de blanc,
trobem algun edifici i alguna tanca amb mamposteria vista o pintada.
El color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de
Cadaqués i el material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema
de recollida de desguàs de les cobertes està format per canalons
ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.

3.

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

G/H88

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Presenta dos tipus de paviments diferents, part del carrer
manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada
rastell, caracteritzada per peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer tot i que en
algun tram s’ha col.locat paral.lel a l’eix del carrer, i una altra
part està formada per un enllosat de pissarres de pla.
Les escales estan realitzades amb enllosat de pissarra i els
replans i les voreres amb rastell.
ENLLUMENAT
Trobem dos tipus de lluminàries: la de tipus clàssic, model
vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal, i una nova
lluminària mural amb difusor semiesfèric i bombeta de baix
consum.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres a la zona de les escales amb acabat arrebossat i
pintat de color blanc.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 89
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 89

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Trilla
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A - B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1

2

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XVII,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, l’Església
amb el port. La inclinació és notable i augmenta sobretot en el tram
extrem que puja cap al carrer de l’esglèsia. És un carrer generalment
peatonal, només circulen a vegades vehicles de veïns de petites
dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos o planta baixa i un pis, i coberta de teula
àrab a dues aigües amb carener paral·lel al carrer. Hi ha algun cas
d’habitatge de PB i tres pisos, i un local de planta baixa que s’utilitza
com a garatge. La planta baixa s’utilitza com a garatge o com a
habitatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

A 89
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. L’últim tram cap al carrer d presenta un
enllosat de pissarres posades de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Jardineres de pedra artificial davant de les cases.
Contenidor d’escombreries de PVC.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques
de nom de carrer, una a
cada cantonada i en els
dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIALITAT
(CAT.1 - 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència

●

Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

B 90
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

B 90

EMPLAÇAMENT

Carrer des Tron
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en el segle XIX,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, el carrer
Narcís Monturiol amb el carrer A. La inclinació és notable sobretot a
la zona a on hi han les escales tocant al carrer Narcís Monturiol. És
un carrer generalment peatonal, només circulen a vegades vehicles
de veïns de petites dimensions.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió mitjana,
amb planta baixa i dos pisos i coberta de teula àrab a dues aigües
amb carener paral·lel al carrer. També hi ha algun cas de casa de
planta baixa. Es tracta en tots dos casos d’habitatges, només en
alguns d’ells la planta baixa está ocupada per un garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.

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

B 90
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer presenta un enllosat de pissarres posades de pla, excepte una petitat
part del carrer a on es manté la tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
típica d’aquest lloc. Es tracta d’una pavimentació de peces de pissarra posades amb la
cara major transversalment a l’eix del carrer. També hi ha una petita part realitzada amb
asfalt.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Banc realitzat davant de la façana amb lloses de pissara i acabat arrebossat pintat de
color blanc.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

A 91
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A 91

EMPLAÇAMENT

Carrer Unió
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic – de EW - ja existent en una petita part al segle
XVII, uneix el carrer de la font vella amb el mar.
Tot i la inclinació modesta i l’amplitud permetrien el passatge d’un
cotxe, és un carrer peatonal i només passen a vegades els vehicles
dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer. La
majoria de les construccions son destinades a habitatge, tot i que
algunes plantes baixes es destinen a comerç.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, trobem un
edifici amb mamposteria pintada de color crema. El color de la
fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material
utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de desguàs
de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

3.

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

A 91
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tenim dos tipus de paviments diferents, part del carrer manté la
tradicional tècnica de pavimentació anomenada rastell,
caracteritzada per peces de pissarra posades amb la cara major
transversalment a l’eix del carrer, que en un alguns trams estan
cobertes per ciment,i una altra part està formada per un enllosat
de pissarres de pla.En alguns trams tenim voreres algunes
realitzades amb enllosat de pissarra i les altres amb rastell.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i
difusor òpal. En un punt, el carrer està enllumenat per un llum de
l’accés a un dels habitatges.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

H 94
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

H 94

EMPLAÇAMENT

Avinguda de Víctor Rahola
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de riba que voreja la costa en direcció nord-sud i que per tant només té edificacions al costat interior (est).

FRONTS
TIPOLOGIES
En aquest tram del carrer que correspon al Conjunt Històric trobem
habitatges entre mitgeres, normalment la planta baixa es destina a
garatge i serveis amb accés des de l’Avinguda.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un la planta baixa de pissarra vista. El color de la
fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material
utilitzat és la fusta.

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

H 94
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfaltat amb les voreres de llosa de pedra de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Bancs de pedra, de llicorella, i de fusta.
Papereres.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques
telefonia aèries.

i

de

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Pavimentació segons projecte integrat (7,8)

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

A/E/F95

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

A/E/F 95

EMPLAÇAMENT

Carrer des Vigilant
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. A - C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS – part d’ell existent en el segle
XIX, situat a on es creuen el carrer de l’unió amb le carrer santa
margarida. Encara que la inclinació modesta i l’amplitud permetria el
passatge d’un cotxe, és en general un carrer peatonal i només
passen a vegades els vehicles dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera, que de planta baixa i
un o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues
aigües, amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest
carrer. La majoria d’aquestes construccions son destinats enterament
a habitatges o, a vegades, es troben activitats comercials en la PB.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc. El color de
la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el
material utilitzat en prevalença és la fusta. El sistema de recollida de
desguàs de les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.

Esc. 1/2000

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

A/E/F95

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Bona part del carrer manté la tradicional tècnica de
pavimentació anomenada rastell, caracteritzada per peces de
pissarra posades amb la cara major perpendicular a l’eix del
carrer, en alguns trams està recoberta amb ciment. L’altre part
està formada per un enllosat de pissarres de pla.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Una paperera comú, formada per un contenidor metàl·lic de
secció circular damunt d’un doble peu també metàl·lic .
Banc de pedra recolçat al paviment.

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de
carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1-5)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●
●

Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)

●

Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

E/G/H96

CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

E/G/H 96

EMPLAÇAMENT

Carrer de ses Voltes
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. B - D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

1.

2.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició EW - ja existent en part el segle
XVII, uneix el carrer Sant Antoni amb el carrer es Poal.
Tot i la inclinació mínima i l’amplitud permetrien el passatge d’un
cotxe, és un carrer peatonal i només passen a vegades els vehicles
dels veïns.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita i
mitjana amb planta baixa i un o dos pisos i coberta de teula àrab a
dues aigües amb carener paral·lel al carrer.
En planta baixa podem trobar habitatges o garatges.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc. Fusteria casi sempre de
fusta pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons
de coberta o inexistents o ceràmics i baixants també ceràmics o de
fibrociment.

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

E/G/H96

CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
El paviment predominant és el d’enllosat de pissarres posades de pla, tot i que també hi
ha un petit tram de calçada de rastell amb vorera d’enllosat de pissarra posat de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Bancs realitzats amb enllosat de pissarra posada de pla situats davant de la façana
d’alguns edificis.

SENYALITZACIÓ
Placa de ceràmica amb el
nom del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries, entre
les façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●
●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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D121
CH

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

D 121

EMPLAÇAMENT

Vial de Frontera CH-EP2
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer que separa el Conjunt Històric de l’entorn de protecció 2 amb
recorregut de est a oest en direcció al mar.
És un carrer ample i amb una pendent pronunciada.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases aillades, de planta baixa i un
o dos pisos, amb cobertes de teula àrab generalment a dues aigües,
amb careners paral·lels a les façanes que donen a aquest carrer.
ACABATS
Les façanes son totes arrebossades i pintades de blanc, amb alguns
edificis i tanques amb mamposteria. El color de la fusteria varia dins
dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat en
prevalença és la fusta. El sistema de desguàs de les cobertes està
format per canalons ceràmics i baixants de fibrociment,
majoritàriament.

Esc. 1/1000
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D121
CH

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Carrer pavimentat completament amb formigó.

ENLLUMENAT

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb peces de basalt amb tractament especial (v. proposta)
Asfalt o formigó

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC DE
CADAQUÉS I EL SEU ENTORN DE PROTECCIÓ
F. CATÀLEG
Fitxes de carrers dels entorns de protecció

LLISTAT DE CARRERS DELS ENTORNS DE PROTECCIÓ
EP 1
09
92
109
116
117
119

Carrer des Colomer
Carrer de la Verge de Montserrat
Carreró extrem est de Puig Gentil
Carreró al carrer Solitari (A)
Carreró al carrer Solitari (B)
Carreró entre Verge de Montserrat i Solitari

EP 2
18
39
73
93
121
122

Carrer del Doctor Bartumeus
Carrer de sa Jorneta
Carrer des Rec de Palau
Avinguda de la Verge del Carme
Vial de frontera CH-EP2 (Llané)
Vial de la Plaja de sa Conca

EP 3
01
14
34
38
40
41
52
59
87
88
100
103
105
106
118

Carrer de l'Amargura
Carrer de les Creus
Carrer Guillola
Carrer Jonquet
Carrer de Josep Maria Prim
Carrer de Josep Pla
Carrer de Pablo Ruiz Picasso
Carrer del Pintor Joan Pons
Plaça de la Torre de les Creus
Carrer de sa Tórtora
Carreró entre Creus i Tórtora
Carreró d’accés habitatges a partir de Josep Maria Prim
Carreró entre Pablo Ruiz Picasso i Fitora
Carreró entre Pablo Ruiz Picasso i Tórtora
Carreró entre Tórtora i Creus

EP 4
07
08
44
45
51
54
70
94
99
107
110
120

Carrer lo Castell
Avinguda de Colom
Carrer Massa d'Or
Carrer Messina
Carrer de ses Oliveres
Carrer des Paretaires
Carrer del Puig Oliguera
Avinguda de Víctor Rahola
Carreró entre Castell i Messina
Carreró sense asfaltar entre Paretaires i Massa d’Or
Carreró entre Puig Oliguera i carreró sense asfaltar
Carreró entre Víctor Rahola i Castell
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09
EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

09

EMPLAÇAMENT

Carrer des Colomer
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A - B

PEATONAL
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

●

VIAL DOBLE SENTIT SENSE SORTIDA

Vista general del carrer

Esc. 1/1000

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Tram del Carrer des Colomer que va des de la Placeta de la Travessera des Colomer fins el Carrer de la Verge
de Montserrat. Predominen els habitatges unifamiliars, de planta baixa o baixa més pis, amb façana al carrer
però també podem observar-hi algunes tanques de les cases que tenen l’accés pel Carrer d’Eduard Marquina.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa o
planta baixa més un, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb
careners paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi
totalment per edificacions d’habitatges
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc i
llosa de pedra col·locada a través.
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09
EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentat tot en llosa de pissarra de pla fins arribar a les
escales que baixen cap al Carrer del Dostor Bartomeus,
també pavimentades en llosa de pissarra de pla. En algunes
zones coincidint amb les entradesa les cases es troba una
franja de rastrell.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal. Bàcul a paret i fanal de peu.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari específic. Només unes pilones al final del
carrer, just al començament de les escales, per tal d’evitar
que passin vehicles.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl·lica blava amb el nom
del carrer; els números de les
cases es marquen amb el mateix
tipus de placa o amb rajola
ceràmica. Observem també una
senyal de carrer sense sortida.

LÍNIES
Línies aèries. Cal eliminar
urgentment els pals de fusta
que suporten les línies
elèctriques. Un d’ells es troba
al mig de les escales.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació sense sortida

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3-5-1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades

●
●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada

●

Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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11
EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ
Placeta de la Travessera des
Colomer

11

EMPLAÇAMENT

TIPOLOGIA
Placeta
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/1000

Edificacions desestructurades i variables. Casa de la Placeta de senzilla construcció de l’any 1960, amb façana
arrebossada i pintada amb un mur annex a la dreta realitzat amb lloses posades de cantell.
Formació de la cantonada dels carrers Colomer / Solitari amb mur de pedra posada de cantell.
Pavimentació d’asfalt.
Enllumenat no n’hi ha. Només un fanal al començament del carrer Solitari.
Com a mobiliari urbà hi ha un contenidor d’escombreries general.
Hi ha senyals de trànsit que indiquen les direccions prohibides.
Les línies aèries creuen per tot arreu.
PROPOSTES D’INTERVENCIÓ: Igual al tram del carrer des Colomer
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84
EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

84

EMPLAÇAMENT

Carrer Solitari
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
●

VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/3000

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer del casc antic - en posició NS - ja existent parcialment en el segle XIX, marca el límit del casc antic,
baixant al llarg de l’eix que connecta, ara com antigament, el carrer de Puig Gentil amb el carrer des Colomer.
És un carrer de trànsit rodat.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de la casa en filera de dimensió petita,
amb planta baixa i un pis i coberta de teula àrab a dues aigües amb
carener paral·lel al carrer. També hi ha habitatges aïllats a la part
superior del carrer i alguna casa de planta baixa i dos pisos. Apareix
també algun solar sense edificar i les tanques dels habitatges
unifamiliars. Les plantes baixes o nos tenen obertures o s’utilitzen
com a habitatge o com a garatge.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc, i murs de mamposteria
utilitzats com a tanca de parcel.la. Fusteria casi sempre de fusta
pintada d’un dels quatres colors típics de Cadaqués. Canalons de
coberta ceràmics i baixants també ceràmics o de fibrociment.
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84
EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La major part del carrer està realitzada amb asfalt
convencional, tot i que hi ha un sector amb formigó. En
alguns trams del carrer apareix una petita vorera
realitzada amb lloses de pissarra posades de pla i
vorada de formigó prefabricat.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb
braç de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les
dues bandes del carrer,
grapades puntualment a les
respectives construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

●

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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92
EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

92

EMPLAÇAMENT

Carrer de la Verge de Montserrat
T5

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A
T4

T1 – T2 – T3 - T4 – T5

● ●

T3

PEATONAL

T2

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

● ● ● ● ● VIAL DOBLE SENTIT

Vista del tram T2

T1

Vista del tram T3

Vista del tram T4

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera de l’EP 1 molt variable durant el seu recorregut en quant a pavimentació, enllumenat, etc. Els
fronts del carrer estan majoritàriament sense edificar encara que també hi trobem algunes cases aïllades o entre
mitgeres.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer.
T.1 – Les tipologies de l’esquerra encara són antigues, dels anys
1950-60 i fins i tot alguna de finals del segle XIX (entre mitgeres).
T.2 – Sense edificació consolidada en cap de les dues bandes.
T.3 – El front de la dreta desestructurat, i el font de l’esquerra format
per les tanques corresponents als habitatges unifamiliars.
T.5 – Sense fronts edificatoris, només tanques laterals de propietat.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués.
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92
EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
T.1/2 – Formigó tintat amb àrid color beige amb una línia de
llambordes central (prefabricades de formigó). Al final del
tram 2 hi ha un embornal de recollida d’aigües.
T.3 – Asfalt
T.4 – Formigó armat, a l’esquerra segons pujada es troben
els trencalls d’accés a propietats privades (sense pavimentar)
T.5 – Terra
ENLLUMENAT
T.1/2 – Fanals de peu tipus Bega
T.3 – Alguna llum (fanal vuitcentista) situada a la tanca.

MOBILIARI URBÀ
T.1 – 2 pilones per evitar l’accés de vehicles

SENYALITZACIÓ
Sense senyalitzar

LÍNIES
A partir del tram 3, línies
elèctriques aèries, entre les
façanes de les dues bandes
del
carrer,
grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (amb restriccions) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional o formigó

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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109
EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

109

EMPLAÇAMENT

Tram est de Puig Gentil
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/1000

Vista de l’edifici

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera de l’EP 1 amb els dos fronts consolidats amb habitatges de planta baixa més dos.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges.
ACABATS
Les façanes son arrebossades i pintades de blanc, algunes amb un
sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia dins dels quatres
colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la fusta. El sistema
de recollida de desguàs de les cobertes està format per canalons
ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.
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109
EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
La calçada està pavimentada amb asfalt i les voreres són de
lloses de pissarra de pla.

ENLLUMENAT

MOBILIARI URBÀ

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques de nom
de carrer, una a cada cantonada i
en els dos extrems del carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

116

EMPLAÇAMENT

Trencall carrer Solitari (A)
TIPOLOGIA
Carreró

VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista mirant cap al carrer Solitari

Vista de l’extrem oest

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Encara que sense baranes, el joc de les escales conformen en aquest carrer una bellesa plàstica extraordinàries
amb imatges de l’església de Santa Maria al fons.
Molt destacat és el front edificatori de la dreta amb l’habitatge característic del segle XVIII, força ben conservat
amb la seva paret de pedra pintada de blanc, i la seva coberta de pissarra a dues aigües.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües. El carrer és
constituït quasi totalment per edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de
les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants
majoritàriament de fibrociment.
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EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial.
ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà

SENYALITZACIÓ
Sense placa de carrer.
Número de carrer en ceràmica
típica.

LÍNIES
Només hi ha una línia aèria
en el primer tram, per
alimentar l’habitatge del segle
XVIII

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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EP1

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

117

EMPLAÇAMENT

Trencall carrer Solitari (B)
TIPOLOGIA
Carreró

VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carreró

Vista parcial del carreró

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Arrenca des del carrer Solitari amb una única escala, a diferents tramades, que s’adapta al terreny. Realitzada
amb pedra del país col·locada a través i pavimentada amb lloses de pissarra. L’escala té barana metàl·lica
tubular pujant a la dreta. Pas entre habitatges en filera amb front al carrer Solitari. L’últim tram és d’accés als
habitatges del Tusquets i disposa de paviment de pissarra a pla, i una pèrgola de fusta suportada en bigues de
formigó i també d’il·luminació d’hublots temporitzats. La visió des de la part alta és molt remarcable sobre el nucli
històric de Cadaqués, amb tot el joc de cobertes.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües. El carrer és
constituït quasi totalment per edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta.

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

117
EP1

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial.
ENLLUMENAT
Sense enllumenat. Només els hublots temporitzats del
passatge d’accés als habitatges.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense plaques de senyalització.

LÍNIES
En
aquest
carreró
no
s’observen línies elèctriques.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

●

Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ
Tram entre carrers Verge de
Montserrat i Solitari

119

EMPLAÇAMENT

TIPOLOGIA
T1

Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista del tram T1

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Front sense configurar ambdues bandes. Només a la cantonada amb el carrer Colomer hi ha la mitgera en llosa
de pedra a través que conforma el front. L’altre costat només la vorera amb la tanca de boix sec.

FRONTS
TIPOLOGIES
Fronts edificatoris sense consolidar.

ACABATS
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment de formigó tintat en beige menys al tram 1 on és
d’asfalt.

ENLLUMENAT
Hi ha 5 fanals de peu tipus Bega

MOBILIARI URBÀ
Hi ha 1 contenidor; 1 paperera; 3 bancs isabelins de fusta en
un espai públic sense manteniment i desangelat.

SENYALITZACIÓ
Senyals de trànsit. No hi ha
plaques de noms de carrers ni
indicacions.

LÍNIES
Línies aèries, només en el
tram final per alimentar la
casa que fa cantonada amb
el carrer Solitari.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada

●

Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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Mobiliari urbà en un espai públic sense tractar
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EP2

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

18

EMPLAÇAMENT

Carrer del Doctor Bartomeus

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
●

VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Esc. 1/4000

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer llarg de traçat irregular amb els dos fronts ben diferenciats. Per una banda queda delimitat per les tanques
de les propietats (habitatges unifamiliars aïllats) i per l’altra per la Platja des Llaner.

FRONTS
TIPOLOGIES
Edificacions aïllades en parcel·les de gran dimensió.
Destaca enormement la Casa Modernista (Carrer del Dr. Bartomeus,
34): composició simètrica, ornamentació modernista, reixa de forja,
persianes de llibret. Segurament, al garatge central s’afegí
posteriorment una escalinata central d’accés (desapareguda). (Veure
fitxa PE façana marítima)
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfalt convencional. Suporta tot el tràfic del Camí de Ronda.

ENLLUMENAT
Lluminària de peu de tipus clàssic, model vuitcentista, amb
bàcul i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Kit d’acer inoxidable amb subministrador de bosses per
recollir les deposicions dels gossos. També es troba el
monument a Federico García Lorca (1925-27) sobre el pontet
en la riera. (Rec de Palau)

SENYALITZACIÓ
Plànol d’informació urbana.
Senyalització camí de Sant
Sebastià (Parc de Cap de Creus).
Senyalitzador pintures Dalí. També
hi ha la senyalització del Camí de
Ronda

LÍNIES
Línies aèries, per la banda
interior (no per la banda
marítima).

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
A definir segons nou projecte

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir (en el tram final)

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●
●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

●

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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Homenatge a García Lorca

Quadre de Dalí

Plànol d’informació
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

39

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Jorneta
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer frontera de l’entorn de protecció que comença a continuació del carrer del Doctor Bartomeus, deixant
l’entrada a l’Hotel Llaner Petit a l’esquerra. El carrer acaba en un espai ampli on es troba l’entrada a l’Hotel
Rocamar i el Restaurant Sa Conca i després l’aparcament municipal. També trobem dos camins senyalitzats: el
primer a Sant Pius V i al far de Cala Nans, a través de l’avinguda Verge del Carme; el segon a la Cala Joncols,
Puig Alt i Roses. Tots aquests camins són de terra, així com l’aparcament.

FRONTS
TIPOLOGIES
Els fronts edificatoris amb poques construccions, predominen les
tanques de pedra de les propietats .
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment format per asfalt convencional en no gaire bon
estat de conservació.

ENLLUMENAT
Lluminària de peu de tipus clàssic, model vuitcentista, amb
bàcul i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Contenidors d’escombreries

SENYALITZACIÓ
Placa metàl·lica de nom de carrer.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
A definir segons nou projecte

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●
●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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Estació Transformadora (ET)

Recollida d’aigües
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EP2

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

73

EMPLAÇAMENT

Carrer del Rec de Palau
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Arribada del carrer al front marítim

Extrem oest del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer amb els fronts poc definits constituïts majoritàriament per construccions aïllades. És interessant l’arribada
del carrer a la riba, on el carrer del Doctor Bartomeus creua per sobre de la riera a través d’un pont suportat per
arcs. També hi ha arbres interessants (a mantenir). 2 Arbres i un arbust.

FRONTS
TIPOLOGIES
Els fronts edificatoris es conformen majoritàriament per les tanques
dels habitatges unifamiliars. En trobem de pedra del país col·locada
de través i algun tram de formigó armat vist.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pedra (que en algun cas pot ocupar tota la
planta baixa). El color de la fusteria varia dins dels quatres colors
típics de Cadaqués i el material utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment de formigó armat, deteriorat en alguns trams. Hi ha
trapes de clavegueram, aigües i telefonía.

ENLLUMENAT
Hi ha 2 tipus de lluminària amb només 1-2 exemplars de
cada. Un llum de policarbonat suportat en un pal de suport de
línies elèctriques; i un exemplar tipus Bega, també en un pal
de línies elèctriques.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Placa metàl·lica de senyalització.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.7)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Tractament de riera

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
A definir segons nou projecte

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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Detall del pont al final del Rec de Palau

Tanca de pedra i arbre a mantenir

Trapa de fundició
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EP2

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

93

EMPLAÇAMENT

Avinguda de la Verge del Carme
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista de l’inici de l’avinguda després de Sa Jorneta

Vista de l’avinguda a l’arribada a la platja

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer continuació del Carrer se Sa Jorneta. Abans d’arribar al mar a l’esquerra, es troba una àrea propietat de
l’ajuntament de Cadaqués on es porta a terme el projecte S’olivar pel CEIP Caritat Serinyana. S’han plantat
oliveres i es mantenen els marges de pedra en sec, formant els bancals naturals. És molt interessant l’arribada
del camí al mar amb una visual magnífica sobre el far de Cala Nans.

FRONTS
TIPOLOGIES
Els fronts als dos costats del carrer estan sense edificar, només hi
trobem tanques de les propietats.

ACABATS
Tanques de contorn generalment de pedra de Cadaqués a través
(pedra en sec)
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentació amb terra compactada

ENLLUMENAT
Lluminària de peu de tipus clàssic, model vuitcentista, bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Hi ha una capella dedicada a la verge del Carme feta amb
ceràmica.
Pilones de pedra en un lateral a l’accés al camí.
Hi ha contenidors d’escombreries en diverses zones.
Baranes de fusta de protecció a la zona del camí que voreja
la platja.
SENYALITZACIÓ
Plaques metàl·liques de carrer.
Elements de senyalització dels
itineraris del Parc Natural de Cap
de Creus a l’inici.

LÍNIES
Línies
aèries
i
llums,
suportades per pals de fusta
al llarg del camí ( a banda i
banda).

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Terra

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metal·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metal·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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Senyalització de rutes

Accés de l’Hotel Rocamar

Capelleta de la Verge del Carme
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EP2

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

121

EMPLAÇAMENT

Vial frontera CH-EP 2
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera entre l’entorn de protecció i el Conjunt Històric. Com la majoria dels carrers d’aquesta zona es
conforma per espais desestructurats, sobretot el costat nord del carrer (veure primera foto).

FRONTS
TIPOLOGIES
Els dos fronts d’aquest tram del carrer són ben diferents. Al costat
sud el front el defineixen els testers de les cases aïllades; i al nord
ens trobem la tanca i jardins d’una altra casa aïllada.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment de formigó lliscat

ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
Línies
elèctriques
aèries
només a l’arribada a la riba.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT.3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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EP2

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

122

EMPLAÇAMENT

Vial de la Platja de sa Conca

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT (SENSE SORTIDA)

Vista general del camí

Final del camí públic

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer sense sortida (la continuació és un camí privat) que dóna accés a la platja de sa Conca. En tot el seu
recorregut només trobem una petita construcció que dóna servei a la platja.

FRONTS
TIPOLOGIES
El front està definit per la platja al costat est i pel terreny de Ses
oliveres per l’oest. Només hi ha la construcció aïllada del bar.

ACABATS
La façana del bar està arrebossada i pintada de blanc amb les
fusteries verdes.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment format per terra compactada.

ENLLUMENAT
Només hi ha un fanal de tipus clàssic, model vuitcentista, de
peu, en tot el front de la platja de Sa Conca.

MOBILIARI URBÀ
Escala per baixar a la platja. Conjunt de baranes amb fusta
de protecció. 2 Papereres de platja, una paperera a l’entrada
del terreny de Ses Oliveres.

SENYALITZACIÓ
Senyal de la platja de Sa Conca.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Terra

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada

●

Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

1

EMPLAÇAMENT

Carrer de l’Amargura
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista N-S

Vista S-N

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Últim tram del Carrer de l’Amargura a l’extrem nord. És un tram curt constituït totalment per escales que
connecta aquest carrer amb el de Josep Maria Prim.

FRONTS
TIPOLOGIES
En un costat hi ha el tester de les cases que tenen accés pel carrer
de l’Hort d’en Sanés, i per l’altre només una reixa que tanca la
propietat privada.
ACABATS
Les façanes són arrebossades i pintades de blanc. El color de la
fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material
utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
Lluminària amb braç de ferro i difusor semiesfèric. Bombeta
de baix consum.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
No apareixen línies aèries

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

14

EMPLAÇAMENT

Carrer de les Creus
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista del tram nord

Vista del tram sud

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer consolidat fronterer entre l’entorn de protecció i el Conjunt Històric. Front més o menys homogeni format
per edificacions plurifamiliars (cases de renda) entre mitgeres. Generalment les façanes presenten balcons. Hi
ha dos tipus d’acabat (arrebossat i pintat) i també amb PB de llosa de pedra col·locada a través (llicorella)

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes són arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants majoritàriament de fibrociment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
En general de lloses de pissarra posada de pla i adaptant-se
a l’orografia del terreny. Puntualment trossos de rastrell. En
el tram del carrer que coincideix amb la Plaça des Rell el
paviment és tot de rastrell.

ENLLUMENAT
Hi ha dos tipus de lluminària:
1. Tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal (model
vuitcentista).
2. Nova lluminària de braç de ferro i difusor semiesfèric.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
Línies aèries de telefonia i
llum.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

34

EMPLAÇAMENT

Carrer Guillola
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista del tram oest del carrer

Vista del tram est del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer format per escales (menys l’extrem est) que connecta la Plaça des Rell amb el carrer de Josep Pla. És un
carrer ben estructurat i amb els fronts edificatoris consolidats, excepte en la parcel·la sud-est on no s’hi ha
construït i només hi ha una tanca,

FRONTS
TIPOLOGIES
El tram oest té a l’esquerra (nord) la tanca de pedra d’una edificació
plurifamiliar i a la dreta (sud) la façana testera, arrebossada i pintada
de blanc, per on té l’accés un altre habitatge plurifamiliar.
En el tram est trobem una façana al costat nord i un solar al sud.
ACABATS
Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc menys les
tanques; la del tram oest és de pedra i la de l’est està arrebossada
amb morter de ciment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
En el tram oest les escales estan formades per pedra
llicorella col·locada a través, formant graó i enllosat de
pissarra de pla.
En el tram est els graons són fets d’obra amb totxana i el paviment
és de llosa de pissarra de pla, que continua en el tram pla de carrer.

ENLLUMENAT
Una lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç
de fosa i difusor òpal.
Una lluminària tipus far a la cantonada sud-oest.

MOBILIARI URBÀ
Hi ha dues baranes de tub metàl·lic a la façana sud del tram
oest.

SENYALITZACIÓ
Plaques de carrer metàl·liques.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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Extrem est del carrer

34
EP3

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

38
EP3

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

38

EMPLAÇAMENT

Carrer Jonquet
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista del Castell de Sant Jaume des del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer curt que connecta el carrer de Josep Pla amb el del Pintor Joan Ponç i que condueix directament al
Castell de Sant Jaume.

FRONTS
TIPOLOGIES
El front nord hi ha la tanca del jardí d’un habitatge i al sud una tanca
baixa d’un solar sense edificar.
ACABATS
La tanca del jardí està arrebossada i pintada de blanc amb el sòcol
de pedra del país. La del solar està arrebossada amb morter de
ciment i rematada per una filada de teules àrabs.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Trams d’enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués) i altres de
rastrell.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Plaques de carrer metàl·liques.

LÍNIES
No hi ha línies.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada

●

Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

40

EMPLAÇAMENT

Carrer de Josep Maria Prim
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
●
●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT (SENSE SORTIDA)

Vista des del carrer Pintor Joan Ponç

Vista de les escales de l’extrem sud

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera de l’entorn de protecció poc estructurat amb els fronts sense edificar. A l’extrem sud el carrer
acaba amb una llarga escala.

FRONTS
TIPOLOGIES
Només hi ha edificis a la zona de l’escala on hi trobem el tester d’un
grup d’habitatges en filera.
ACABATS
Les façanes són arrebossades i pintades de blanc. El color de la
fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material
utilitzat és la fusta..
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Sense pavimentar. Casi tot el carrer és de terra menys les
escales que són de lloses de pissarra de pla.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic

SENYALITZACIÓ
Placa ceràmica de nom de carrer,
en mal estat.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) amb restriccions – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 4)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional o formigó

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

41

EMPLAÇAMENT

Carrer de Josep Pla
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista de l’últim tram, arribant al carrer de Picasso

EVOLUCIÓ HISTÒRICA I ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer llarg que travessa tot l’entorn de protecció. Podem distingir dos trams diferenciats; el primer un tram curt
al costat del carrer de Picasso, on els fronts estan consolidats, i el segon, tota la resta, on predominen les
tanques de jardins i solars.

FRONTS
TIPOLOGIES
En el tram proper a Picasso trobem habitatges entre mitgeres de
planta baixa més un, mentres q a la resta del carrer casi tot són
habitatges unifamiliars aïllats.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. Les tanques són de pedra o
arrebossades i pintades de blanc.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial i on hi ha una línia de peces
rectangulars.
ENLLUMENAT
Lluminària de difusor esfèric, dues amb braç de ferro i tres de
peu.

MOBILIARI URBÀ
Hi ha pilones de pedra.

SENYALITZACIÓ
Plaques ceràmiques de nom de
carrer

LÍNIES
Línies
elèctriques
aèries
inclòs els creuaments, entre
les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions,.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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DENOMINACIÓ

52

EMPLAÇAMENT

Carrer de Pablo Ruiz Picasso

TIPOLOGIA
Carrer

T1

VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A-B-C
T2

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
●

VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Vista del tram 1

T3

Vista del tram 2

Esc. 1/3000

Vista del tram 3

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera amb el Conjunt Històric bastant homogeni en tot el seu recorregut menys a l’extrem sud on
canvia de secció, paviment i tipologia edificatòria. Predominen els habitatges unifamiliars entre mitgeres de
planta baixa més un o dos. En el front est dels trams 1 i 2 podem veure moltes entrades de garatges de cases
que tenen l’accés principal pel carrer de Josep Pla.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i un o
dos pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants, majoritàriament de fibrociment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Carrer pavimentat amb llosa de pissarra de pla, amb la
disposició central d’una filada de peces de llamborda de
formigó prefabricat. En el tram 3 el paviment és de formigó i
les escales de l’extrem són de lloses de pissarra de pla.
Hi ha trapes d’instal·lacions.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.
Hi ha 2 lluminàries murals amb braç de ferro, difusor
semiesfèric i bombeta de baix consum.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Dues plaques ceràmiques de nom
de carrer, una a cada cantonada i
en els dos extrems del carrer.

LÍNIES
Sense línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) amb restriccions – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 4-2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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DENOMINACIÓ

59

EMPLAÇAMENT

Carrer del Pintor Joan Ponç
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del carrer Jonquet

Vista de l’extrem nord

Vista del tram sud des del carrer Jonquet

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer llarg que travessa l’entorn de sud a nord i que té dos trams diferenciats, el sud i el nord, separats pel
carrer Jonquet. El tram nord està molt més consolidat, sobretot el front oest, mentre que en el sud predominen
els solars buits.

FRONTS
TIPOLOGIES
En el front més construït, l’oest del tram nord, trobem habitatges
unifamiliars entre mitgeres amb la façana retirada deixant un petit
espai d’accés. A l’altre costat hi ha la tanca d’un habitatge aïllat.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. La tanca es de pedra col·locada a
través.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tram nord: asfaltat amb les voreres de lloses de pissarra de
pla.
Tram sud: terra.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Plaques metàl·liques de nom de
carrer.

LÍNIES
No hi ha línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

●

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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El Castell de Sant Jaume (s. IX) vist des del carrer Pintor Joan Ponç

Senyalització del Castell de Sant Jaume
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DENOMINACIÓ

87

EMPLAÇAMENT

Plaça de la Torre de les Creus
TIPOLOGIA
Plaça
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT (PERÍMETRE)

Vista de la plaça des del nord

Vista de la plaça des de l’oest

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Plaça de planta rectangular que queda al nivell del carrer de Josep Pla i elevada respecte el carrer de Picasso,
on hi ha un mur alt de pedra a través i unes escales que baixen fins al carrer. Al costat est de la plaça hi ha una
jardinera amb plantes i pel mig l’únic arbre, un plataner jove .

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i un
pis, amb cobertes de teula àrab a dues aigües.
ACABATS
La majoria de les façanes són arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants, majoritàriament de fibrociment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Tot el paviment dels carrer que envolten la plaça és de llosa
de pissarra de pla. També ho és el paviment de la pròpia
plaça i de l’escala.
A la part oest, al carrer superior hi ha una vorera petita també
pavimentada amb llosa de pissarra de pla.
Trapes d’electricitat, telefonia, aigua.
ENLLUMENAT
Hi ha 3 fanals de braç de ferro i difusor semiesfèric.

MOBILIARI URBÀ
Contenidors d’escombreries

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
Presència de línies aèries
només a l’extrem nord.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) perímetre– doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3-4)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants (plaça)

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada

●

Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

88

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Tórtora (tram 1)
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

VIAL DOBLE SENTIT

Esc. 1/1000

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Tram del carrer de sa Tórtora curt, fronterer amb el Conjunt Històric. Generalment les edificacions són
unifamiliars, cases de renda de PB+1o PB+2, construccions planes o amb presència de balcons. Cal remarcar
l’important xiprer i també una figuera en el solar de cantonada del nord del tram.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i dos
pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta. El sistema de recollida de desguàs de les cobertes està format
per canalons ceràmics i baixants, majoritàriament de fibrociment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial.
També hi ha una franja de rastrell en l’extrem sud del tram.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal, col·locat a la façana oest (CH). No hi ha
cap fanal a la façana est.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització
tram

en

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

aquest

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 2)

PAVIMENTACIÓ

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

88

EMPLAÇAMENT

Carrer de sa Tórtora (tram 2)
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. D

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista de l’extrem sud

Vista de l’extrem nord

Vista des de l’extrem nord cap al sud

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Segon tram del carrer que també fa frontera amb el Conjunt Históric i que a l’extrem nord es divideix en dos
plans diferents, un dels quals puja en pendent. El tipus edificatori és regular, habitatges unifamiliars entre
mitgeres de PB+1 o 2.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i un o
dos pisos, amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners
paral·lels a l’eix del carrer. El carrer és constituït quasi totalment per
edificacions d’habitatges.
ACABATS
La majoria de les façanes son arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de
les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants,
majoritàriament de fibrociment.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny, amb una lleu inclinació cap al centre
on conflueix l’aigua pluvial.
A l’extrem nord el paviment és de formigó.
ENLLUMENAT
Lluminària amb braç de ferro i difusor semiesfèric.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització
tram.

en

LÍNIES
Línies elèctriques grapades a
les façanes amb algun fil que
travessa el carrer.

aquest

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 2)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Nou paviment a definir

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

100

EMPLAÇAMENT

Carreró entre les Creus i Tórtora

TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:
●
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista de les escales

Les escales al carrer de sa Tórtora

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Escala d’un sol tram que connecta el carrer de les Creus amb el de sa Tórtora. Baixant, en el marge de
l’esquerra hi ha un mur de tanca de jardí a base de llosa de llicorella a través, i al dret l’accés a una edificació.

FRONTS
TIPOLOGIES
Al front sud hi ha la tanca de pedra del jardí. Al nord el tester de
l’habitatge.
ACABATS
Façana arrebossada i pintada de blanc.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Pavimentat amb llosa de pissarra pla.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
No hi ha línies visibles

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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EP3

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

103

EMPLAÇAMENT

Carreró de Josep Maria Prim

TIPOLOGIA
Carreró
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carreró

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i pis,
amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners paral·lels a
l’eix del carreró.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc.

Esc. 1/1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat públic

MOBILIARI URBÀ
Banc de pedra adossat a la paret.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
No hi ha línies visibles

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

105

EMPLAÇAMENT

Carreró continuació del Carrer Picasso i
Fitora

TIPOLOGIA
Carreró
VIALITAT
Situació majoritària:
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carreró

FRONTS
TIPOLOGIES
Carreró estret amb edificacions de planta baixa a un costat i tanques
de jardí a l’altre.
ACABATS
Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc i les tanques
són de pedra a través o de maó.

Esc. 1/1000

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Jardinera d’obra i banc de pedra, tot adossat a les parets

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
No hi ha línies visibles

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

106

EMPLAÇAMENT

Carreró entre Picasso i Tórtora
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del carrer de sa Tórtora

Vista des del carrer de Picasso

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases en filera de planta baixa i pis,
amb cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners paral·lels a
l’eix del carreró.
ACABATS
Les façanes estan arrebossades i pintades de blanc, algunes amb un
sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria és blanc i el material
utilitzat és la fusta.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
Línies elèctriques aèries,
entre les façanes de les dues
bandes del carrer, grapades
puntualment a les respectives
construccions.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

118
EP3

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

118

EMPLAÇAMENT

Tram entre Tórtora i Creus
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del carrer de sa Tórtora

Vista des del carrer de les Creus

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carreró d’escales que connecta el carrer de sa Tórtora amb el de les Creus i que continua dins el Conjunt
Històric.

FRONTS
TIPOLOGIES
El front nord és la façana testera d’un habitatge de PB+2+Àtic amb
front al carrer de sa Tórtora, arrebossada i pintada i frontons
d’alumini. La façana del sud no té cap valor, és una façana de
totxana que tanca una construcció molt.
ACABATS
Arrebossada i pintada de blanc la del nord i de totxana amb parts
arrebossades amb morter la del sud.

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

118
EP3

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Els graons són fets amb llosa de llicorella a través i
pavimentats amb llosa de pissarra disposada de pla.
La resta del carreró és un únic pla en pendent pavimentat
amb rastrell.

ENLLUMENAT
Una lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç
de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Barana de tub metàl·lic en el centre de l’escala.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització

LÍNIES
No hi ha línies visibles

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis

PAVIMENTACIÓ

Manteniment dels trams de rastrell existents

●

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic

●
●

Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

7
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

7

EMPLAÇAMENT

Carrer lo Castell
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. B

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT (sense sortida)

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de traçat sinuós que va cap al sud-est des de l’Avinguda de Colom. Dóna accés a les parcel·les d’aquesta
zona, totes amb construccions aïllades.

FRONTS
TIPOLOGIES
Els fronts estan conformats per les tanques de les parcel·les.
ACABATS
Tanques de pedra a través o arrebossades i pintades de blanc.

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

7
EP4

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Calçada d’asfalt i voreres de llosa de pissarra de pla. Hi ha
una trapa d’hidrant.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal. (6)

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Placa carrer metàl·lica.

LÍNIES
Travessa alguna
telefonia aèria.

línia

de

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) amb restriccions – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 4)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

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

8
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

8

EMPLAÇAMENT

Avinguda de Colom
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer que connecta l’Avinguda de Víctor Rahola amb el carrer de Messina. Al costat nord el front edificatori està
consolidat amb habitatges en filera mentre que al sud hi ha cases aïllades.
Zona reservada per estacionament de motos.

FRONTS
TIPOLOGIES
Per un costat cases en filera de planta baixa i dos pisos de nova
construcció, i per l’altre tanques de les cases aïllades.
ACABATS
Façanes arrebossades i pintades de blanc i tanques de pedra a
través.

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

8
EP4

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Calçada asfaltada i voreres pavimentades amb llosa de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
2 contenidors d’escombraries (general)

SENYALITZACIÓ
Plaques metàl·liques de carrer.
Senyals de trànsit.

LÍNIES
Línies soterrades.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

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

44
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

44

EMPLAÇAMENT

Carrer Massa d’Or
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

Jardí públic

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de traçat recte i calçada ampla amb els dos fronts ben diferenciats; l’oest amb habitatges de PB o PB+1
entre mitgeres i a l’est tanques de cases aïllades. També en aquest costat hi ha un espai lliure que s’ha habilitat
com jardí públic i que està ben cuidat.

FRONTS
TIPOLOGIES
A l’oest cases en filera de planta baixa o planta baixa i pis, amb
cobertes de teula àrab a dues aigües, amb careners paral·lels a l’eix
del carrer. Al costat est tanques de les cases aïllades.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de
les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants,
majoritàriament de fibrociment.
Les tanques són de pedra de través o arrebossades i pintades de
blanc.

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

44
EP4

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Calçada asfaltada i voreres de llosa de pissarra de pla. Els
camins del jardí públic també estan fets amb lloses de
pissarra.

ENLLUMENAT
Hi ha 2 lluminàries de tipus clàssic, model vuitcentista, amb
bàcul i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Algunes jardineres de fusta. En el jardí papereres i bancs de
fusta.

SENYALITZACIÓ
Plaques de carrer metàl·liques.

LÍNIES
Línies soterrades

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

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

45
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

45

EMPLAÇAMENT

Carrer Messina
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/2000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de traçat recte amb els dos fronts conformats per cases aïllades enretirades respecte del carrer deixant
un espai d’accés o jardí. Altres arriben al carrer amb un cos de planta baixa destinat a garatge.

FRONTS
TIPOLOGIES
Parcel·les amb edificacions aïllades.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta.

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

45
EP4

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfaltat. Presència de dues canals de recollida d’aigua de pluja en
els extrem. Voreres molt reduïdes i només de protecció de les
finques respecte la calçada, pavimentades amb llosa de pissarra de
pla.
Trapes de clavegueram; 2 trapes de telefónica; 1 hidrant.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.
5 fanals vuitcentistes de peu.

MOBILIARI URBÀ
1 paperera en una parcel·la no edificada on s’habilita un espai
públic sense bancs ni serveis.

SENYALITZACIÓ

LÍNIES

Placa de carrer metàl·lica.

Totes les línies van soterrades

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●

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

51
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

51

EMPLAÇAMENT

Carrer de ses Oliveres
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des de Puig Oliguera

Vista des de Paretaires

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Extrem est del carrer de ses Oliveres on passa a tenir una secció més estreta i apareixen escales. Al front nord
trobem un mur de pedra i algunes cases entre mitgeres mentre q al sud s’hi està construint un nou habitatge.

FRONTS
TIPOLOGIES
Habitatges entre mitgeres, de planta baixa o baixa més pis, de
façana senzilla.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. El sistema de recollida de desguàs de
les cobertes està format per canalons ceràmics i baixants,
majoritàriament de fibrociment.

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

51
EP4

DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
1 Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Piló cònic de protecció per evitar l’accés de vehicles.

SENYALITZACIÓ
Placa de carrer metàl·lica.

LÍNIES
Línies aèries.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

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

54
EP4

IDENTIFICACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓ

54

EMPLAÇAMENT

Carrer des Paretaires
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de frontera entre l’entorn de protecció i el Conjunt Històric de secció estreta i orografia irregular per
l’afloració del terreny rocós per sobre de la pavimentació. Mentre que el front oest es composa d’habitatges entre
mitgeres, l’est està composat majoritàriament per la tanca de l’edificació aïllada.

FRONTS
TIPOLOGIES
En l’oest trobem façanes d’habitatges entre mitgeres de PB ò PB+1 i
també algun pati posterior tancat amb tanca de pedra corresponent a
cases que tenen l’accés pel carrer des Puig. El front est el forma la
tanca alta de pedra de la construcció aïllada.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. El
color de la fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i
el material utilitzat és la fusta. Les tanques dels dos fronts estan
realitzades amb pedra del país col·locada a través.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Trams de formigó i altres d’enllosat de pissarra (pedra de
Cadaqués). Les lloses de pissarra de forma irregular estan
posades de pla sobre un llit de ciment seguint la conformació
natural i els desnivells del terreny. En tot el carrer van
aflorant les roques del terreny.
ENLLUMENAT
Lluminària amb braç de ferro i difusor semiesfèric. N’hi ha de
paret i de peu.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Plaques metàl·liques blaves de
nom de carrer.

LÍNIES
No hi ha línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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EMPLAÇAMENT

Carrer del Puig Oliguera
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de recorregut llarg i irregular amb la majoria de les parcel·les a les que dóna accés edificades amb
construccions aïllades excepte el front est de l’extrem sud del carrer (on hi ha un hotel reproduint la tipologia de
cases en filera) i un conjunt de 6 habitatges en filera al tram central del front oest.

FRONTS
TIPOLOGIES
La tipologia preeminent és la de cases aïllades separades del carrer
deixant com a façana la tanca de la propietat. També podem veure
algunes cases en filera.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un sòcol de pissarra vista. El color de la fusteria varia
dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material utilitzat és la
fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Paviment d’asfalt amb voreres estretes de pissarra de pla.
Trapes d’aigua, telefonia i clavegueram.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Contenidor d’escombraries (3 de tipus general).
Pilons de protecció de vehicles en vorera (4)+(9)

SENYALITZACIÓ
Plaques carrer metàl·liques.

LÍNIES
Línies soterrades.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 3)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal

SENYALITZACIÓ

Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques metàl·liques de noms de carrer

●

Reposició i/o addició de plaques metàl·liques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)

LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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EMPLAÇAMENT

Carrer del Puig Oliguera
TIPOLOGIA
Jardí solar
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

Jardí públic a l’extrem oest del

Detall del jardí

Jardí públic junt al carrer del Puig Oliguera.
Espai verd amb pins i oliveres.
Mobiliari urbà: bancs de llosa de pedra, papereres.
L’espai de pas està pavimentat amb llosa de pissarra de pla.
2 fanals vuitcentistes de peu.
Trapes d’aigua.
Marges de pedra en sec, lloses de llicorella.
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EMPLAÇAMENT

Avinguda de Víctor Rahola
TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC
●

Esc. 1/3000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista general del carrer

Vista general del carrer

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer de riba que travessa tot l’entorn vorejant la costa i que per tant només té edificacions al costat interior
(nord). A l’extrem sud hi ha la finca El Colom de la que s’haurà de preservar l’entorn i el jardí evitant
edificacions).

FRONTS
TIPOLOGIES
Habitatges aïllats, normalment la planta baixa es destina a garatge i
serveis amb accés des de l’Avinguda.
ACABATS
La majoria de les façanes estan arrebossades i pintades de blanc,
algunes amb un la planta baixa de pissarra vista. El color de la
fusteria varia dins dels quatres colors típics de Cadaqués i el material
utilitzat és la fusta.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Asfaltat amb les voreres de llosa de pedra de pla.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Bancs de pedra, de llicorella, i de fusta.
Escultures a la riba (2) Pedra i metall
Papereres.

SENYALITZACIÓ
Plaques ceràmiques de nom de
carrer

LÍNIES
Línies
elèctriques
telefonia aèries.

i

de

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 6)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Sotmès a un estudi de vialitat particular

●

Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

ENLLUMENAT

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
A definir segons nou projecte

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

●

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir
Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer

SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●
●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre
Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)

●

Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●
●

Disposició de contenidors de recollida diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)
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ANNEX FOTOGRÀFIC

Tanca i accés de la Casa Colom

Diferents elements del mobiliari urbà

Vista de la Casa Colom des de l’Avinguda Víctor Rahola
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EMPLAÇAMENT

Carreró entre lo Castell i Messina
TIPOLOGIA
Carreró
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES (3 graons)

VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del costat de lo Castell

Vista des del costat de Messina

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carreró estret que connecta el carrer lo Castell amb el de Messina salvant el desnivell amb tres graons. A banda
i banda del carrer hi ha un mur baix on hi recolza el broc que dóna privacitat a les finques contigües. També
dóna accés directe al jardí de la finca de El Colom.

FRONTS
TIPOLOGIES
Els dos fronts estan conformats per parcel·les amb construccions
aïllades, delimitades per tanques.

ACABATS
Tanques de pedra.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.
Hi ha tres graons; un a cada extrem i el tercer a la meitat.
ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul i
difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Trapes d’aigua. Pilons per impedir l’accés de vehicles
(només hi ha accés al garatge de El Colom).
Cal destacar el xiprer que hi ha al mig del carrer i l’olivera de
la placeta a l’extrem sud.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
No hi ha línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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EMPLAÇAMENT

Carrer entre Paretaires i Massa d’Or

TIPOLOGIA
Carrer
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. A

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
●

VIAL SENTIT ÚNIC
VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del carrer Massa d’Or

Esc. 1/2000

Vista del tram central

Vista de l’extrem oest

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carrer llarg i desestructurat que connecta el carrer Paretaires amb Massa d’Or. És el carrer que limita l’entorn de
protecció pel nord i a partir d’aquest l’edificació està menys consolidada.

FRONTS
TIPOLOGIES
Majoritàriament trobem tanques de pedra que delimiten les propietats
privades i en el front sud també algunes construccions secundàries
(garatges) dels habitatges aïllats que tenen l’accés principal pel
carrer del Puig Oliguera.
ACABATS
Tanques de pedra a través i algunes arrebossades i pintades de
blanc.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Carrer de terra amb voreres de pissarra de pla en alguns
trams.

ENLLUMENAT
Lluminària de tipus clàssic, model vuitcentista, amb braç de
fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
Sense mobiliari urbà específic.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
Línies elèctriques aèries.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) amb restriccions – doble sentit de circulació

●

Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 4)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants
Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents

PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)
Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Terra

●

Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)
ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)
Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
●
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EMPLAÇAMENT

Carreró sobre de Puig Oliguera
TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:

CAT. C

●

PEATONAL

●

PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des del sud

Vista des del nord

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Escales que connecten el carrer del Puig Oliguera amb el carrer de límit de l’entorn al nord. És un carreró estret
on alternen graons i replans durant tot el recorregut. En el front oest hi ha una jardinera que acompanya les
escales en tot el recorregut.

FRONTS
TIPOLOGIES
Les dues parcel·les contigües tenen construccions aïllades i queden
delimitades per tanques de pedra.

ACABATS
Tanques de pedra del país posada a través.
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
Sense enllumenat.

MOBILIARI URBÀ
Jardinera d’obra al front oest.

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
No hi ha línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades
Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial

●

Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●
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EMPLAÇAMENT

Carreró entre carrers Víctor Rahola i
Castell

TIPOLOGIA
Escales
VIALITAT
Situació majoritària:
●
●

CAT. C

PEATONAL
PRESÈNCIA D’ESCALES
VIAL SENTIT ÚNIC

Esc. 1/1000

VIAL DOBLE SENTIT

Vista des de Víctor Rahola

Vista de l’extrem nord

ANÀLISI MORFOLÒGICA
Carreró d’escales per salvar el desnivell des de la riba fins al nivell de la finca Es Colom. Escalinata llarga amb
replans intermitjos pavimentat amb llosa de pissarra de pla. L’estructura dels graons es feta amb llicorella, com
també ho són les dues parets laterals que la delimiten amb ambdós bandes. És important remarcar el pi que es
troba a la placeta de l’extrem nord.

FRONTS
TIPOLOGIES
2 murs de llicorella posada a través amb broc al damunt per
privatitzar els dos fronts laterals. Un accés directe al jardí de la finca
del Colom.
ACABATS
Pedra del país.

Pla Especial del Conjunt Històric de Cadaqués
i el seu entorn de protecció (v. 2007)
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DESCRIPCIÓ
PAVIMENTACIÓ
Enllosat de pissarra (pedra de Cadaqués).
Les lloses de pissarra de forma irregular estan posades de
pla sobre un llit de ciment seguint la conformació natural i els
desnivells del terreny.

ENLLUMENAT
2 Lluminàries de tipus clàssic, model vuitcentista, amb bàcul
de fosa i difusor òpal.

MOBILIARI URBÀ
1 Paperera
1 Trapa clavegueram

SENYALITZACIÓ
Sense senyalització.

LÍNIES
No hi ha línies visibles.

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – doble sentit de circulació
Apte per trànsit de vehicles (públics i privats) – sentit únic de circulació
TRAÇAT I VIABILITAT
(CAT. 1)

Només per vehicles públics i serveis d’emergència
Exclusivament per vianants

●

Per a vianants amb horari regulat per l’accés de mercaderies i/o serveis
Manteniment dels trams de rastrell existents
PAVIMENTACIÓ

Manteniment de l’enllosat de pedra (pissarra Cadaqués)

●

Pavimentació amb llamborda granítica artificial 20x10x7 cm. envellida
Asfalt convencional
Manteniment lluminària tipus clàssic existent (model vuitcentista)

ENLLUMENAT

Reposició i/o substitució de la lluminària existent per la de tipus clàssic
Nova lluminària tipus clàssic amb braç de fosa amb difusor òpal
Altra tipus de lluminària a definir

●

Manteniment de plaques ceràmiques de noms de carrer
SENYALITZACIÓ

Reposició i/o addició de plaques ceràmiques en cantonades

●

Col·locació de noves plaques ceràmiques (model Cadaqués) en tot el vial
Senyalització de carrer amb elements de valor patrimonial (itinerari)
LÍNIES ELÈCTRIQUES
I DE TELEFONIA
ABASTAMENT D’AIGUA I GAS
RECOLLIDA DE RESIDUS

Enterrades en conductes amb elements de registre

●

Grapades per façana (excepte edificis amb protecció integral –veure fitxa-)
Canalitzacions enterrades al llarg de tot el vial (amb pous de registre)

●

Disposició de contenidors de recollida pneumàtica diferenciada
Recollida porta a porta (20.00 – 22.00 hores) i disposició fora del carrer de
contenidors senyalitzats pels residus no orgànics (vidre, paper, plàstics)

●

