
AJUNTAMENT DE

SANT FELIU
DE GUÍXOLS

CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR

VOLUM I
CATÀLEG D’EDIFICACIONS

PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL

TEXT REFÓS

MARÇ 2006



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

MEMÒRIA  

 
 

Introducció  

 Aquest Catàleg de Béns a Protegir es realitza dins del marc de la 
redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols i en compliment de la legislació vigent a tals efectes. 
 
El present catàleg, està integrat per 4 apartats que en conjunt inclouen 
els monuments, construccions o edificis d’interès arquitectònic, històric, 
elements arqueològics, jardins, arbres, parcs i paisatges tot seguint la 
següent relació: 
 

Apt. 1.-     Edificis i elements d’interès arquitectònic, històric i artístic. 
Apt. 2.-     Fronts homogenis. 
Apt. 3.-     Zones i jaciments d’expectativa arqueològica. 
Apt. 4.-     Catàleg d’arbres i plantes a protegir. 

 
Si bé els apts. 1, 2 i 3 són la continuació i ampliació del catàleg que 
acompanya el Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès artístic, històric i paisatgístic de Sant Feliu de Guíxols, 
l’apt. 4 suposa un nou valor afegit en introduïr com a béns susceptibles 
de protecció aquells elements vegetals del municipi que destaquen per la 
seva dimensió, història i/o particularitat científica. 
 
 

 
 

L’objectiu  

 L’objectiu principal del Catàleg de Béns a Protegir no és altra que 
assegurar la preservació d’aquells elements arquitectònics, històrics, 
arqueològics o naturals que són patrimoni de tots els ganxons. 
 
Aquest catàleg no incideix únicament en la repetició d’allò que ja estava 
protegit sinó que en fa una revisió i una especial ampliació en aquells 
elements més amenaçats: les edificacions pròpies de l’eixample 
decimonònic guixolenc i aquells arbres dignes de ser preservats. 
 

 
 
Apt. 1.-  Edificis i 
elements d’interès 
arquitectònic, històric 
i artístic 

 
 
de la fitxa E001 a la E194 

 Aquest primera part es correspon amb el Catàleg de Patrimoni existent i 
que fou aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 
10 de maig del 2000 i que constava de 194 fitxes i establien 5 nivells de 
protecció (segons s’indica en el corresponent Pla Especial): 

 
Nivell A.-   Bé d’Interès Nacional 
Nivell B.-   Bé d’Interès Local 
Nivell C.-   Edifici d’Interès 
Nivell D.-   Edifici amb Elements d’Interès. 
Nivell E.-   Element d’Interès en sí mateix. 
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 Durant l’actual procés de redacció del nou POUM de Sant Feliu de 

Guíxols, s’ha aprofitat per fer una revisió d’aquelles fitxes que havien 
sofert modificacions importants o que presentaven buits tècnics i/o 
jurídics en els elements i mitjans de protecció. En aquest cas cal 
assenyalar les següents casuístiques: 
 

Fitxes E060 i E095.- Finques protegides que han sofert 
reconstruccions integrals, per la qual cosa cal ajustar la valoració i 
objectes a protegir. 
Fitxes E024, E141, E153.- Fitxes d’elements d’interès en sí mateix 
que es troben en sòls urbanitzables. Per facilitar el 
desenvolupament d’aquests sectors, s’ha optat per autoritzar el 
trasllat dels elements si el seu emplaçament actual resultés 
incompatible amb l’ordenació finalment adoptada. Aquest trasllat 
requeriria l’aprovació de la Comissió de Patrimoni, que en garantiria 
la integritat i correcta re-ubicació. 
Fitxes E167 i E168.- Finques protegides en que s’ha modificat la 
redacció dels elements a protegir introduïnt-hi les indicacions 
assenyalades en la resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de data 27 de març de 2002. 
Fitxa E184.- Element d’interès en sí mateix que obstaculitza el 
desenvolupament d’un sector urbanístic de vital importància pel 
municipi. En no ser-ne possible la seva re-ubicació s’ha optat per 
suprimir-lo del present catàleg. 
  

 
Apt. 1.-   Edificis i 
elements d’interès 
arquitectònic, històric 
i artístic 

 
 
de la fitxa E195 a la E341 

 Es corresponen amb les noves fitxes proposades per a l’ampliació del 
vigent catàleg i que completen la preservació d’edificis i elements 
d’interès artístic que ja es va iniciar en el seu moment. 
 
S’inscriuen en els nivells de protecció C, D i E prèviament definits en el 
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
artístic, històric i paisatgístic de Sant Feliu de Guíxols i s’ubiquen 
majoritàriament en la zona històrica i decimonònica del municipi amb la 
voluntat d’aturar l’enderroc indiscriminat d’edificis i construccions que són 
fidel reflex de la història del municipi. 

 
 
Apt. 2.-   Fronts 
homogenis. 

 
 

 En aquest àmbit de protecció, la modificació i actualització de les fitxes 
existents en el Catàleg de Patrimoni s’ha centrat en tres aspectes: 

Actualització de les fitxes.- s’hi ha introduït la informació 
disponible sobre el planejament derivat que els és d’aplicació fent 
especial incís en aquells fronts que disposen d’Estudi de Detall 
aprovat o en tràmit. 
Modificació de les fitxes AM001, AM003 i AM006.- s’han 
completat aquests fronts afegint-hi aquelles finques que suposaven 
una discontinuïtat del mateix i dificultaven la comprensió conjunta i 
homogènia del mateix. 
Eliminació de la fitxa AM005.- en correspondre a una sola finca, 
s’ha reconvertit en una fitxa del catàleg d’edificis i elements d’interès 
artístic (fitxa E278). 
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Apt. 3.-   Zones i 
jaciments 
d’expectativa 
arqueològica. 

 
 

 S’han introduït tres noves àrees arqueològiques (AR-29, AR-30 i AR31) i 
s’ha ampliat la zona arqueològica AR-04. D’altres àrees arqueològiques 
poden ser definides en un futur a partir d’un estudi científico-arqueològic 
més acurat de l’interès real dels jaciments actualment catalogats i aquells 
que apareixen a la Carta Arqueològica de la Generalitat. 

 
Apt. 4.-   Arbres i 
elements del patrimoni 
natural. 

 
 

 Els arbres de Sant Feliu formen part també del patrimoni natural i històric 
de tots els seus ciutadans. Alguns d'aquests destaquen per les seves 
dimensions, història, particularitat científica o escassetat dins del 
municipi, i convindria que es tingués una especial cura de no malmetre'ls 
i es procurés pel seu bon estat. Aquí s'exposa una llista dels arbres que  
s'haurien de considerar com a d'interès local. Alguns d'aquests tenen un 
valor més enllà de l'estrictament local, i es podria parlar d'una escala 
comarcal o fins i tot superior. En base al decret 47/1988 que regula la 
declaració d'arbres d'interès local, aquests arbres s'haurien de protegir 
de manera oficial, per tal d'assegurar-ne  la seva permanència futura. 
Posteriorment, d'alguns d'ells se'n podria estudiar la seva declaració  
com a arbres d'interès comarcal.  
 

 

        El Pi de la Milana el 2002, ja mort. 
 Amb el temps, però, alguns d’aquests arbres acabaran el seu cicle vital i 

ens deixaran, mentre que alhora se'n formaran de nous mereixedors de 
la seva catalogació. A títol d’exemple, esmentar el cas del Pi de la 
Milana, un arbre emblemàtic del nostre entorn, que antigament els 
mariners feien servir de punt de referència per localitzar la roca 
submarina de la Milana ( dita així perquè s’hi pescaven moltes milanes ) 
ja que sobresortia de la resta de vegetació i era visible des de gairebé 
tots els punts. Malauradament, aquest pi centenari va morir el 2002, tot i 
que encara en resta el tronc, mig cremat per l’ incendi  que tingué lloc a 
l’Ardenya el gener del 2003. 
 
Aquest catàleg és doncs un recull dels exemplars arboris més singulars 
que a dia d’avui podem trobar a St. Feliu. És possible que més endavant 
es localitzin nous exemplars susceptibles  d'estar inclosos en el catàleg; 
per això mateix, en cap cas es tracta d'una llista definitiva, i resta sempre 
oberta a futures ampliacions. 
 
Aquest mateix cicle vital i degut a determinades alteracions negatives 
que han patit certs arbres inclosos inicialment en aquest catàleg, ha 
obligat a retirat del llistat algun dels elements previstos inicialment i, per 
tant, alguns números de les fitxes presents no són correlatius.  
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Núm. Edifici Nivell Situació u.t.m. Conservació Prioritat

001 Glorieta del Xalet Can Rius E Avda. de Sant Elm 2453107 Regular Mitja

002 Mirador del Xalet Can Rius E Avda. de Sant Elm 2453107 Deficient Mitja

003 Ermita de St. Elm B Avda. de Sant Elm 2448914 Bo Alta

004 Safareigs Públics C Baixada d’en Puig, 22 2459401 Deficient Baixa

005 Casa Blasco C C/. Abadia, 02 - - - Bo Baixa

006 Casa Pagès D C/. Algavira, 11 2658908 Bo Baixa

007 Casa en Cantonada D C/. Algavira, 12-14 2658306 Bo Baixa

008 Cal Trafí D C/. Algavira, 65 2560605 Bo Baixa

009 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 21 2758614 Bo Baixa

010 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 24 2858912 Bo Baixa

011 Casa Cases B C/. Arquitecte Rafael Masó 3667102 Regular Alta

012 Casa Cúbias C C/. Bourg de Péage, 1-3 2960911 Deficient Baixa

013 Casa Girbau C C/. Capmany, 5-7 2357109 Regular Baixa

014 Casa entre mitgeres D C/. Capmany, 9-13 2357108 Regular Baixa

015 Casa entre mitgeres D C/. Capmany, 29 2357104 Regular Baixa

016 Casa Lloret B C/. Capmany, 31 2357103 Bo Mitja

017 Cases Pecher B C/. Capmany, 74-80 2158902 Regular Mitja

018 Cementiri Municipal B Rda. Narcís Massanas 1755101 Regular Mitja

019 Casa Patxot C C/. de la Creu, 2-6 2757210 Bo Baixa

020 Casa entre mitgeres D C/. de la Creu, 8 275211 Bo Baixa

021 Casa entre mitgeres D C/. de la Creu, 10 2757212 Bo Baixa

022 Casa Boada C C/. de la Creu, 13 2657605 Bo Baixa

023 Font pública E C/. de la Creu, 91-95 2560407 Bo Baixa

024 Molí de Cal Panarro E C/. Dr. Rovira - - - Deficient Mitja

025 Casa entre mitgeres D C/. Eres, 31 2759303 Bo Baixa

026 Casa entre mitgeres D C/. Eres, 33 2759312 Bo Baixa

027 Casa en cantonada D C/. Especiers, 13-17 2456902 Bo Baixa

028 Casa en cantonada C C/. Especiers, 39 2357703 Regular Baixa

029 Casa entre mitgeres D C/. Estret, 09 2356608 Dolent Baixa

030 Casa en cantonada C C/. Estret, 19-21 2456213 Deficient Baixa
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031 Casa entre mitgeres C C/. Garrofer, 4 2458927 Regular Baixa

032 Casa Arxer C C/. Girona, 2 2758631 Bo Baixa

033 Casa entre mitgeres C C/. Hospital, 3 2357116 Regular Baixa

034 Casa en cantonada C C/. Hospital, 12-14 2356501 Regular Baixa

035 Hospital Municipal B C/. Hospital, 25-35 2357414 Bo Alta

036 Casa Marquesa B C/. Joan Goula, 10-12 2456913 Regular Mitja

037 Casa en cantonada C C/. Joan Goula, 13-15 - - - Regular Baixa

038 Casa entre mitgeres C C/. Joan Goula, 30 2456219 Regular Baixa

039 Casa entre mitgeres D C/. Jofre, 41 2159913 Bo Baixa

040 Casa entre mitgeres D C/. Juli Garreta, 1 2454103 Bo Baixa

041 Casa entre mitgeres D C/. Juli Garreta, 3 2454103 Dolent Baixa

042 Casa entre mitgeres C C/. Juli Garreta, 25 2454102 Regular Baixa

043 Casa Dawson C C/. Juli Garreta, 33 2355505 Bo Baixa

044 Casa entre mitgeres C C/. Les voltes, 09 2455306 Regular Baixa

045 Casa entre mitgeres E C/. Les Voltes, 18 2456114 Bo Baixa

046 Casa en cantonada D C/. les Voltes, 20 2456101 Bo Baixa

047 Casa Vilaret D Rambla Vidal, 48-50 2557410 Deficient Baixa

048 Edifici “La Caixa” B C/. Major, 2-6 2656301 Bo Baixa

049 Casa entre mitgeres C C/. Major, 5 2557609 Bo Baixa

050 Casa en cantonada D C/. Major, 7 2557608 Regular Baixa

051 Casa Andreu C C/. Major, 8 2656301 Bo Baixa

052 Casa en cantonada D C/. Major, 9 2557911 Regular Baixa

053 Seguretat Social / Bertran D C/. Major, 10-12 2657801 Bo Baixa

054 Casa entre mitgeres D C/. Major, 11 2557910 Bo Baixa

055 Casa entre mitgeres D C/. Major, 15 2557908 Bo Baixa

056 Casa en cantonada C C/. Major, 26 2657703 Deficient Baixa

057 Farmàcia Ruscalleda C C/. Major, 33 2657405 Bo Baixa

058 Casa en cantonada D C/. Major, 35-37 2658808 Regular Baixa

059 Casa en cantonada D C/. Major, 36 2757201 Regular Baixa

060 Casa en cantonada D C/. Major, 42 2757204 Regular Baixa

061 Casa Llonch C C/. Mall, 6 2458923 Regular Baixa
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062 Casa Maruny B C/. Mall, 17 - - - Bo Mitja

063 Casa Burgell C C/. Mall, 31 2258710 Regular Baixa

064 Casa entre mitgeres D C/. Mall, 49 2258205 Deficient Baixa

065 Casa entre mitgeres D C/. Mall, 56 2259818 Bo Baixa

066 Casa entre mitgeres C C/. Maragall, 5 2658909 Bo Baixa

067 Can Plàcido C C/. Maragall, 6 2658803 Bo Baixa

068 Cases Pujol C C/. Maragall, 21-23 2759120 Regular Baixa

069 Casa entre mitgeres C C/. Maragall, 24-26 2758604 Regular Baixa

070 Casa entre mitgeres C C/. Maragall, 30 2758606 Bo Baixa

071 Casa Estrada C C/. Maragall, 32 2758607 Bo Baixa

072 Casa entre mitgeres C C/. Maragall, 33 2759115 Bo Baixa

073 Casa entre mitgeres C C/. Maragall, 34 2758608 Bo Baixa

074 Casa Cruañas C C/. Maragall, 38 2758610 Bo Baixa

075 Casa entre mitgeres D C/. Maragall, 40 2758611 Bo Baixa

076 Casa en cantonada D C/. Maragall, 46 2859901 Bo Baixa

077 Casa entre mitgeres D C/. Maragall, 50 2859903 Bo Baixa

078 Casa entre mitgeres C C/. Marquès de Robert, 8 2259706 Bo Baixa

079 Casa Viader C Rambla Vidal, 43 2457603 Bo Baixa

080 Casa entre mitgeres C C/. Monestir,  3 2355805 Regular Baixa

081 Muralla E C/. Notaria, 5 2356903 Deficient Mitja

082 Casa entre mitgeres D C/. Notaria, 6 2356614 Bo Baixa

083 Llinda de pedra E C/. Nou Garrofer, 16 2359713 Bo Baixa

084 Casa Albertí C C/. Penitència, 10 2558228 Bo Baixa

085 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 14 2558229 Bo Baixa

086 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 16 2558230 Bo Baixa

087 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 18 2558231 Bo Baixa

088 Casa Sala C C/. Penitència, 19 2458905 Bo Baixa

089 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 20 2558232 Regular Baixa

090 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 24 2558234 Bo Baixa

091 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla, 11 2558224 Regular Baixa

092 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla, 15 2558222 Regular Baixa
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093 Casa entre mitgeres C C/. Rutlla, 17 2558221 Regular Baixa

094 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla, 27 2559724 Regular Baixa

095 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla, 29-33 2559723 Regular Baixa

096 Casa entre mitgeres C C/. Rutlla, 35 2559722 Bo Baixa

097 Casa entre mitgeres C C/. Rutlla, 37 2559721 Regular Baixa

098 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla – C/. St. Antoni 2658601 Regular Baixa

099 Casa entre mitgeres C C/. Rutlla – C/. St. Domènec 2558701 Regular Baixa

100 Casa entre mitgeres C C/. St. Antoni, 25 2657304 Bo Baixa

101 Casa entre mitgeres C C/. St. Antoni, 32 2657411 Regular Baixa

102 Casa entre mitgeres D C/. St. Domènec, 11 2657807 Bo Baixa

103 Casa entre mitgeres D C/. St. Domènec, 13 2657806 Bo Baixa

104 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 24 2657806 Bo Baixa

105 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 25-27 2657309 Regular Baixa

106 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 29 2557906 Regular Baixa

107 Can Bohigas C C/. St. Domènec, 54 2557905 Bo Baixa

108 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 60 2559732 Regular Baixa

109 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 63 2559735 Deficient Baixa

110 Casa Surís C C/. St. Domènec, 65 2558209 Deficient Baixa

111 Casa entre mitgeres C C/. St. Domènec, 75 2558203 Bo Baixa

112 Casa entre mitgeres D C/. St. Domènec, 87 2459708 Regular Baixa

113 Casa entre mitgeres D C/. St. Domènec, 89 2459707 Bo Baixa

114 Casa semi-rural C C/. St. Domènec, 104-106 2460519 Regular Baixa

115 Xemeneia de l’antiga factoria E C/. St. Isidre, 1-21 2858933 Regular Mitja

116 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 7-9 2556103 Bo Baixa

117 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 25 2456505 Regular Baixa

118 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 28-30 2456311 Bo Baixa

119 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 36 2456314 Deficient Baixa

120 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 41 2457808 Regular Baixa

121 Casa entre mitgeres D C/. St. Joan, 43-45 2457807 Bo Baixa

122 Casa entre mitgeres D C/. St. Llorenç, 14 2657816 Regular Baixa

123 Casa entre mitgeres C C/. St. Llorenç, 30-32 2557913 Bo Baixa
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124 Casa entre mitgeres D C/. St. Pere, 8 2556610 Deficient Baixa

125 Casa entre mitgeres D C/. St. Pere, 31 2456306 Bo Baixa

126 Casa entre mitgeres D C/. St. Pere, 37 2456303 Bo Baixa

127 Casa entre mitgeres D C/. St. Pere, 47 2457705 Bo Baixa

128 Casa de Josep Ma. Vilar D C/. St. Roc, 13 2757515 Regular Baixa

129 Casa en cantonada C C/. Sta. Llúcia,54-60 2361804 Bo Baixa

130 Oficines “La Suberina” C C/. Sta. Magdalena, 11-13 1958503 Bo Baixa

131 Columnes de Can Burgell E C/. Santa Teresa - - - Bo Baixa

132 Estació del Tren B C/. Santa Teresa, 49 2761101 Bo Baixa

133 Molí de les Eres E C/. Santa Teresa – C/. Eres 266170 Bo Mitja

134 Can Patxeres C C/. Sol, 42-46 - - - Regular Baixa

135 Casa entre mitgeres D C/. Trav. de la Plaça, 8 2556108 Bo Baixa

136 Xalet de Can Rius C C/. Trav. del Raig, 5 2453107 Deficient Baixa

137 Molí de vent E C/. Via del Tren, 8 3464602 Regular Mitja

138 Cal Pitxo C Camí de St. Amanç - - - Regular Baixa

139 Ermita de St. Amanç B Camí de St.Amanç - - - Deficient Mitja

140 Casa Rovira C Camí de St. Amanç 1862101 Bo Baixa

141 Molí Pujol E Camí dels Enamorats - - - Regular Mitja

142 Pilons del moll antic E Club Nàutic - - - Bo Mitja

143 Casa en cantonada C Ctra. de Girona, 8 2358401 Deficient Baixa

144 Casa Menció C Ctra. de Girona, 39 2259504 Regular Baixa

145 Cafè Mercurio o d’en Lorenzo C Ctra. de Girona, 45-47 2259501 Bo Baixa

146 Casa Ferrer C Ctra. de Girona, 62-64 2360214 Regular Baixa

147 Casa Mainegre B Ctra. de Palamós, 178 3461903 Bo Mitja

148 Xemeneia de Can Bonet E Ctra. de Palamós, 266 3665804 Deficient Mitja

149 Naus de l’antic escorxador C Ctra. de Palamós, 266 3665804 Deficient Baixa

150 Casa en cantonada C Rambla Vidal, 15-17 2556602 Bo Baixa

151 Casa entre mitgeres D Rambla Vidal, 8-10 - - - Deficient Baixa

152 Xalet d’en Heller C Ctra. Sta. Magdalena - - - Bo Baixa

153 Sínia de l’Horta d’en Palahí E Horta d’en Palahí - - - Regular Mitja

154 Monument a Juli Garreta E Jardins Municipals - - - Bo Baixa
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155 Molí Gran E Paratge Bujonis - - - Deficient Mitja

156 Font - sobreeixidor E Paratge Bujonis - - - Regular Mitja

157 Casa Rasós C Paratge Vall de les Comes - - - Regular Baixa

158 banc passeig E Passeig de Mar - - - - - - Mitja

159 Casa Vidal C Passeig de Mar, 17-18 2556909 Bo Baixa

160 Casa Ribot C Passeig de Mar, 19-20 2556908 Bo Baixa

161 Casa Sibils C Passeig de Mar, 21 2556609 Bo Baixa

162 Casa Perdrieux C Passeig de Mar, 22 2556608 Bo Baixa

163 Casa Patxot B Passeig de Mar, 40-41 2757209 Bo Mitja

164 Casa de la Taverna del Mar C Passeig de St. Pol - - - Deficient Baixa

165 Casa Estrada B Passeig de St. Pol, 55 3665811 Deficient Mitja

166 Casa Domènec Girbau B Passeig de St. Pol, 75 3665816 Bo Mitja

167 Casa Girbau Estrada C Passeig de St. Pol, 81-87 3665815 Deficient Baixa

168 Casa Surís Estrada C Passeig de St. Pol, 89 3665814 Bo Baixa

169 Edifici del Salvament B Passeig del Fortim 3055201 Bo Alta

170 Casino La Constància A Passeig dels Guíxols, 1-3 2857401 Bo Baixa

171 Casa en cantonada C Passeig dels Guíxols, 19 2857415 Regular Baixa

172 Xalet C Psg. Mtm. President Irla, 86 2551102 Bo Baixa

173 Asil Surís B Plaça Alabric 2363601 Bo Alta

174 Molí de les Forques E Plaça de les Forques 3555700 Deficient Mitja

175 Font pública E Plaça del Mercat - - - Bo Baixa

176 Mercat cobert B Plaça del Mercat, 1-5 2556101 Bo Baixa

177 Ajuntament B Plaça del Mercat, 6-9 2555301 Bo Baixa

178 Casa en cantonada D Plaça del Mercat, 23 2456807 Bo Baixa

179 Molí de vent E Plaça del Molí de Vent 2265407 Regular Baixa

180 Conjunt Monestir i Església A Plaça del Monestir 2255103 Bo Alta

181 Can Rourich C Plaça del Monestir, 26-28 2256509 Deficient Baixa

182 Font i pont de la riera Tueda E Plaça Empordà - - - Regular Mitja

183 Casa Badosa C Placeta St. Joan, 12-18 2457501 Bo Baixa

184

185 Mirador E Puig de les Bateries - - - Deficient Mitja
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186 Baranes i desguàs riera E Rambla del Portalet - - - Deficient Mitja

187 Casa Patxot C Rambla del Portalet, 5 2757208 Bo Baixa

188 Casa en cantonada C Rambla del Portalet, 6 - - - Regular Baixa

189 Casa de la Campana B Rambla del Portalet, 9-11 2757207 Bo Mitja

190 Casa entre mitgeres C Rambla del Portalet, 14 2757521 Bo Baixa

191 Barraques de vinya E Terrenys del Mas Ribot - - - Deficient Mitja

192 Casa Nova Urbanització Casa Nova - - - - - - Baixa

193 Xalet Barraquer C C/. Travessera del Raig 2453127 Bo Baixa

194 Casa Cendrós C Passeig del Mar, 24 2556606 Bo Baixa

195 Can Canari D Avda. Juli Garreta, 5-7 2454101 Regular Mitja

196 Naus Castelló C C/. Álvarez de Castro 3158902 Regular Mitja

197 Casa entre mitgeres C C/. Àngel Guimerà, 35 2859925 Regular Mitja

198 Casa entre mitgeres C C/. Àngel Guimerà, 37-39 2859924 Bo Baixa

199 Casa entre mitgeres C C/. Àngel Guimerà, 48 2858924 Bo Baixa

200 Casa en cantonada C C/. Àngel Guimerà, 50 2858925 Bo Baixa

201 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 51 2859921 Regular Mitja

202 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 54 2859602 Bo Baixa

203 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 56 2859603 Bo Baixa

204 Casa entre mitgeres D C/. Àngel Guimerà, 58 2859604 Bo Baixa

205 Casa entre mitgeres C C/. Àngel Guimerà, 62 2859606 Bo Baixa

206 Casa en cantonada C C/. Capmany, 27 2357105 Bo Baixa

207 Casa entre mitgeres D C/. de la Creu, 30 2665809 Bo Baixa

208 Casa en cantonada C C/. de la Creu, 48 2658407 Bo Baixa

209 Casa entre mitgeres C C/. de la Creu, 57 2559711 Bo Baixa

210 Casa entre mitgeres C C/. de la Creu, 59 2559710 Bo Baixa

211 Casa entre mitgeres C C/. de la Creu, 63 2559707 Bo Baixa

212 Casa entre mitgeres C C/. de la Creu, 65 2559708 Bo Baixa

213 Casa entre mitgeres D C/. de la Creu, 68 2659215 Bo Baixa

214 Casa entre mitgeres D C/. de la Creu, 70 2659216 Bo Baixa

215 Casa en cantonada D C/. de la Creu, 79 2559702 Bo Baixa

216 Casa en cantonada D C/. de la Creu, 88 2560606 Bo Baixa
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217 Casa entre mitgeres C C/. Especiers, 28 2457816 Bo Baixa

218 Casa entre mitgeres C C/. Especiers, 31 245607 Bo Baixa

219 Casa entre mitgeres D C/. Especiers, 33 2456206 Bo Baixa

220 Casa en cantonada C C/. Especiers, 40 2457201 Bo Baixa

221 Casa entre mitgeres D C/. Forn Vell, 7 2356312 Bo Baixa

222 Casa entre mitgeres D C/. Forn Vell, 8 2356602 Bo Baixa

223 Casa entre mitgeres E C/. Forn Vell, 17 2356308 Bo Baixa

224 Casa en cantonada D C/. Girona, 7 2658702 Bo Baixa

225 Casa entre mitgeres D C/. Girona, 13 2658303 Bo Baixa

226 Casa en cantonada D C/. Girona, 21 2659915 Bo Baixa

227 Casa entre mitgeres D C/. Girona, 29 2659911 Bo Baixa

228 Casa en cantonada D C/. Girona, 38 2759101 Bo Baixa

229 Casa en cantonada C C/. Girona, 40 2659504 Bo Baixa

230 Casa entre mitgeres E C/. Girona, 48-50 2659508 Bo Baixa

231 Casa en cantonada D C/. Girona, 49 2659902 Bo Baixa

232 Casa entre mitgeres D C/. Girona, 54 2659510 Bo Baixa

233 Casa Traschler C C/. Hospital, 19-21 2357416 Bo Baixa

234 Casa en cantonada D C/. Hospital, 20-22 2357701 Bo Baixa

235 Casa entre mitgeres C C/. Jacint Verdaguer, 5-7 2557406 Bo Baixa

236 Casa entre mitgeres D C/. Jacint Verdaguer, 9 2557405 Bo Baixa

237 Casa entre mitgeres D C/. Jacint Verdaguer, 14 2557902 Bo Baixa

238 Casa entre mitgeres D C/. Jacint Verdaguer, 15 2557209 Bo Baixa

239 Casa en cantonada D C/. Jacint Verdaguer, 21 2558702 Regular Mitja

240 Casa en cantonada D C/. Jacint Verdaguer, 28 2657401 Bo Baixa

241 Casa entre mitgeres D C/. Joan Goula, 17 2456106 Bo Baixa

242 Casa en cantonada D C/. Joan Goula, 25 2356307 Bo Baixa

243 Casa entre mitgeres D C/. Joan Goula, 29 2356305 Bo Baixa

244 Casa entre mitgeres D C/. Joan Goula, 31 23563004 Bo Baixa

245 Casa en cantonada D C/. Joan Goula, 33 2356303 Bo Baixa

246 Casa en cantonada E C/. Joan Maragall, 15 2658304 Bo Baixa

247 Casa entre mitgeres C C/. Joan Maragall, 16-18 2758602 Bo Baixa
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248 Casa en cantonada D C/. Les Voltes, 12-14 2456112 Bo Baixa

249 Casa entre mitgeres D C/. Les Voltes, 16 2456113 Bo Baixa

250 Casa en cantonada D C/. Les Voltes, 19 2356703 Bo Baixa

251 Casa en cantonada C C/. Llibertat, 33-43 2259202 Bo Baixa

252 Casa entre mitgeres D C/. Major, 3 2557610 Bo Baixa

253 Casa entre mitgeres D C/. Major, 14 2657802 Bo Baixa

254 Casa en cantonada D C/. Major, 18 2657804 Bo Baixa

255 Casa entre mitgeres D C/. Major, 24 2657702 Bo Baixa

256 Casa entre mitgeres D C/. Major, 31 2657406 Bo Baixa

257 Casa entre mitgeres D C/. Major, 32 2657603 Bo Baixa

258 Casa en cantonada C C/. Major, 34 2657604 Bo Baixa

259 Casa en cantonada D C/. Major, 43 2658706 Bo Baixa

260 Casa entre mitgeres C C/. Major, 45 2658705 Bo Baixa

261 Casa en cantonada C C/. Major, 47 2658704 Bo Baixa

262 Casa entre mitgeres C C/. del Mall, 14 2358904 Bo Baixa

263 Casa entre mitgeres D C/. del Mall, 21 2357405 Bo Baixa

264 Casa entre mitgeres D C/. del Mall, 23 2357404 Bo Baixa

265 Casa en cantonada E C/. del Mall, 33-35 2258709 Bo Baixa

266 Casa entre mitgeres C C/. del Mall, 39 2258210 Bo Baixa

267 Casa entre mitgeres D C/. del Mall, 41 2258209 Bo Baixa

269 Fàbrica del Gas C C/. del Mall, 81-85 2159201 Bo Baixa

270 Xemeneia de Can Bonet E C/. del Mall, 65 2159401 Bo Baixa

271 Xalet Roselló C C/. de Mascanada, 5-9 1958507 Bo Baixa

272 Fàbrica Roselló D C/. de Mascanada, 5-9 1958507 Bo Baixa

273 Casa entre mitgeres D C/. dels Metges, 7 2459920 Bo Baixa

274 Casa entre mitgeres D C/. dels Metges, 10 2459703 Bo Baixa

275 Casa entre mitgeres D C/. dels Metges, 17 2459916 Bo Baixa

276 Casa entre mitgeres C C/. dels Metges, 33 2559410 Bo Baixa

277 Casa entre mitgeres D C/. dels Metges, 39 2559407 Bo Baixa

278 Casa entre mitgeres C C/. de Miquel Boera, 49-51 2160202 Bo Baixa

279 Garatge D C/. de Miquel Boera, 53-57 2160201 Bo Baixa
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280 Casa entre mitgeres D C/. Notaria, 3 2356904 Bo Baixa

281 Casa en cantonada D C/. Notaria, 21-23 2357702 Bo Baixa

282 Casa entre mitgeres C C/. Penitència, 17 2458906 Bo Baixa

283 Casa entre mitgeres D C/. Penitència, 23 2458904 Bo Baixa

284 Casa entre mitgeres D C/. Penitència, 26 2558235 Bo Baixa

285 Casa entre mitgeres D C/. del Raig, 6 2454116 Bo Baixa

286 Casa entre mitgeres D C/. del Raig, 8 2454117 Bo Baixa

287 Casa en cantonada C C/. Rutlla, 8-10 2557402 Bo Baixa

288 Casa entre mitgeres D C/. Rutlla, 13 2558223 Bo Baixa

289 Casa en cantonada C C/. Rutlla, 18 2557204 Bo Baixa

290 Casa en cantonada D C/. Rutlla, 25 2559725 Bo Baixa

291 Casa entre mitgeres D C/. Sant Domènech, 7 2657809 Bo Baixa

292 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 26-28 2657310 Bo Baixa

293 Casa entre mitgeres D C/. Sant Domènech, 41 2557205 Bo Baixa

294 Casa entre mitgeres D C/. Sant Domènech, 52 2559731 Bo Baixa

295 Casa entre mitgeres D C/. Sant Domènech, 55 2558213 Bo Baixa

296 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 58 2559734 Bo Baixa

297 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 59 2558211 Bo Baixa

298 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 61 2558210 Bo Baixa

299 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 66 2559738 Bo Baixa

300 Casa entre mitgeres D C/. Sant Domènech, 68 2559739 Bo Baixa

301 Casa entre mitgeres C C/. Sant Domènech, 69 2558206 Bo Baixa

302 Casa entre mitgeres E C/. Sant Domènech, 83 2459710 Bo Baixa

303 Casa entre mitgeres E C/. Sant Domènech, 93 2459914 Bo Baixa

304 Casa entre mitgeres E C/. Sant Domènech, 95 2459913 Bo Baixa

305 Casa en cantonada D C/. Sant Domènech, 101 2459910 Bo Baixa

306 Ca la Berruga C C/. Sant Elm, s/n 1723001 Bo Baixa

307 Casa entre mitgeres D C/. Sant Joan, 32 2456312 Bo Baixa

308 Casa entre mitgeres C C/. Sant Joan, 34 2456313 Bo Baixa

309 Casa en cantonada D C/. Sant Joan, 35 2457811 Bo Baixa

310 Casa entre mitgeres D C/. Sant Joan, 38 2456315 Bo Baixa
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311 Casa en cantonada D C/. Sant Joan, 42 2457709 Bo Baixa

312 Casa entre mitgeres D C/. Sant Joan, 44 2457710 Bo Baixa

313 Casa entre mitgeres D C/. Sant Joan, 51 2457804 Bo Baixa

314 Casa entre mitgeres C C/. Sant Joan, 52 2457703 Bo Baixa

315 Casa entre mitgeres C C/. Sant Pere, 35 2456304 Bo Baixa

316 Casa entre mitgeres D C/. Sant Pere, 36 2557811 Bo Baixa

317 Casa en cantonada C C/. Sant Pere, 42 2457607 Bo Baixa

318 Casa en cantonada C C/. Sant Pere, 43 2457707 Bo Baixa

319 Casa en cantonada C C/. Sant Pere, 55 2457903 Bo Baixa

320 Casa entre mitgeres C C/. Sant Ramon, 13 2758625 Regular Baixa

321 Casa entre mitgeres C C/. Sant Ramon, 14 2757507 Bo Baixa

322 Casa entre mitgeres C C/. Sant Ramon, 15 2758626 Regular Baixa

323 Casa en cantonada D C/. Sant Roc, 26 2857411 Bo Baixa

324 Casa entre mitgeres C C/. Santa Llúcia, 41 2261526 Bo Baixa

325 Casa entre mitgeres C C/. Santa Teresa, 86-92 3160403 Bo Baixa

326 Casa en cantonada D Ctra. de Girona, 21-23 2358303 Bo Baixa

327 Casa en cantonada D Ctra. de Girona, 60 2359501 Bo Baixa

328 Casa en cantonada C Ctra. de Girona, 115 2162215 Regular Mitja

329 Casa entre mitgeres D Ctra. de Girona, 117 2162214 Regular Mitja

330 Casa en cantonada C Rbla. Antoni Vidal, 24 2557611 Bo Baixa

331 Casa entre mitgeres C Rbla. Antoni Vidal, 26 2557612 Bo Baixa

332 Casa entre mitgeres D Passeig de Sant Pol, 109 4066403 Bo Baixa

333 Xalet Llevantina C Psg. Mm. Pres. Irla, 102-108 2549501 Bo Baixa

334 Xalet Roquimar C Psg. Mm. Pres. Irla, 110-118 2549502 Bo Baixa

335 Xalet Mediterrà C Psg. Mm. Pres. Irla, 120-124 2549503 Bo Baixa

336 Xalet Bellavista C Psg. Mm. Pres. Irla, 132-138 2549505 Bo Baixa

337 Xalet Les Planetes C Psg. Mm. Pres. Irla, 152 2548901 Bo Baixa

338 Casa en cantonada D Plaça Ferran Agulló 2453118 Bo Baixa

339 Casa entre mitgeres D Plaça del Mercat, 16 2455905 Bo Baixa

340 Casa entre mitgeres D Plaça del Mercat, 17 2455904 Bo Baixa

341 Font pública E Plaça de Sant Pere - - - Bo Baixa
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342 Cotxeres Estrada E C/. De les Eres,8-10 - - - Bo Baixa
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Glorieta del Xalet de Can Rius  E 001a
 

SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm  U.T.M. núm: 2453107 
 

DATA: 1919 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, S.A. 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. Hotel Panorama RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 12a 
 

TIPOLOGIA: construcció auxiliar de jardí particular 
 

SUPERFICIE SOLAR:  m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular 
 

ÚS ACTUAL: glorieta ÚS ORIGINAL: glorieta PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

 Emmarcada en el procés d'urbanització de la muntanya de Sant Elm, a principis del segle XX, destacava 
l'espectacular finca de Can Rius. Aquesta glorieta neoclàssica, construïda salvant el desnivell del terreny, formava 
part del conjunt d'edificacions auxiliars dels seus jardins. 
 
Les modificacions (reparacions) estructurals efectuades en els matxons i les jàsseres de planta baixa, deprecien 
lleument la imatge global de l'element.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La integritat de l’element, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.. 
 
Queda inclosa la tanca que uneix la glorieta amb el mirador. 

 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 
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Glorieta del Xalet de Can Rius E 001b
SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm U.T.M. núm: 2453107

DATA: 1919 AUTOR: PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, S.A.
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Mirador del Xalet de Can Rius  E 002a
 

SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm  U.T.M. núm: 2453107 
 

DATA: 1919 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, S.A. 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. Hotel Panorama RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 12c 
 

TIPOLOGIA: construcció auxiliar de jardí particular 
 

SUPERFICIE SOLAR:  m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient 
 

ÚS ACTUAL:  ÚS ORIGINAL: mirador PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

 Emmarcada en el procés d'urbanització de la muntanya de Sant Elm, a principis del segle XX, destacava 
l'espectacular finca de Can Rius. Aquest mirador neoclàssic, construït a la part més alta del terreny, formava part 
del conjunt d'edificacions auxiliars dels seus jardins. 
 
Es caracteritza per  l'ús de l'obra vista, sobretot en el desenvolupament helicoide dels cinc pilars que suporten la 
cúpula. 
 
El traçat i urbanització de nous carrers al seu voltant, i les modificacions topogràfiques de la parcel·la, desvirtuen 
completament la percepció d'aquest element respecte del seu entorn original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La integritat de l’element, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.. 
 
Queda inclosa la tanca que uneix el mirador amb la glorieta. 

 
 
 
 
Entorn: 
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Mirador del Xalet de Can Rius E 002b
SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm U.T.M. núm: 2453107

DATA: 1919 AUTOR: PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, S.A.
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Ermita de St. Elm  E 003a
 

SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm  U.T.M. núm: 2448914 
 

DATA: 1723 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: UBSESA 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / E 
 

TIPOLOGIA: edificació aïllada, de PB 
 

SUPERFICIE SOLAR: 3200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 400 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo 
 

ÚS ACTUAL: tancada ÚS ORIGINAL: capella PRIORITAT D’ACTUACIÓ: alta 
 

VALORACIÓ:  

 Reedificada sobre el lloc ocupat des de1452 per l'antiga ermita - fortalesa que destruïren els francesos el 1695, 
representa un dels pocs exemples d'arquitectura religiosa del barroc popular que es conserven a Sant Feliu, de 
característiques semblants a la capella de Sant Amanç. 
 
De la petita edificació de planta rectangular i coberta a dues aigües, destaquen la senzillesa de la composició 
simètrica de la façana principal a partir de l'eix format per la porta dovellada, l'escut de pedra de la ciutat (1724), el 
rosetó i rematat pel campanar d'espadanya d'un sol arc, així com els quatre contraforts de la volta que 
emergeixen, dos a dos, de les façanes laterals. 
 
 
Una ampliació també de planta rectangular i menor alçada, adossada a la façana lateral dreta desvirtua la claredat 
i senzillesa de la construcció original. 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès Local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La integritat de l'edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai 
edificat i l'espai lliure associat.. 
 
La intervenció en aquest edifici i el seu entorn queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECTOR 
D'INTERVENCIÓ 

 
 
 
 
 
Entorn: 

L'entorn el constitueix els jardins adjacents, qualificats pel P.G.O.U. com sistema "d'Espais Lliures i Zones Verdes - clau V". 
Han de preservar i potenciar el caràcter d'element de referència visual que té l'ermita en el paisatge urbà de Sant Feliu. 

 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ermita de St. Elm E 003b
SITUACIÓ: Avda. de Sant Elm U.T.M. núm: 2448914

DATA: 1723 AUTOR: PROPIETARI: UBSESA
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Safareigs Públics  E 004a 
 

SITUACIÓ: Baixada d'en Puig, 22  U.T.M. núm: 2459401 
 

DATA: 1906-1908 
reformat anys 30 

 AUTOR: General Guitart i Lostaló (1859-
1926) 

 PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / E 
 

TIPOLOGIA:  
 

SUPERFICIE SOLAR: 460 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 270 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient 
 

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: safareigs públics PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 L'interès d'aquesta edificació s'ha d'entendre des del punt de vista de la memòria històrica. Es tracta bàsicament 
d'una coberta d'estructura metàl·lica, oberta a un pati tancat, que acull el sistema de safareigs públics construïts 
per l'Ajuntament a principis del segle XX (no es conserven originals) actualment en desús. 
 
Per la seva situació elevada, on hi hagué la fortificació del Puig, i també, per la seva conformació volumètrica i 
estructural, es pot recuperar per a l'ús públic integrant-la a la zona que el PGOU reserva com a "espais lliures i 
zones verdes" en la parcel·la del davant. Les obres de rehabilitació haurien de preveure un sondeig per localitzar 
possibles restes del refugi del Puig. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès Local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La configuració volumètrica i estructural 
 
La relació entre l'espai cobert i l'espai lliure associat. 

 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Safareigs Públics E 004b
SITUACIÓ: Baixada d'en Puig, 22 U.T.M. núm: 2459401

DATA: 1906-1908
reformat anys

30

AUTOR: General Guitart i Lostaló (1859-
1926)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols
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Casa Blasco  E 005a
 

SITUACIÓ: c/ Abadia, 02 U.T.M. núm: 2255102/05 
 

DATA: finals del S.XIX  AUTOR:   PROPIETARI: Prim Poujarniscle, M. Rosa 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 4 
 

TIPOLOGIA: casa unifamiliar adossada, de semisoterrani + PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 3792 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 200 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 L'interès d'aquesta  finca rau, precisament, en els extensos jardins, que constitueixen un digne marc al voltant del 
Monestir, evitant la degradació  urbanística del seu entorn. 
 
Dins el conjunt hi trobem, com a edificació principal, la casa adossada a les naus industrials veïnes, construïda 
segons les característiques de finals del segle XIX, amb una disposició tradicional d'obertures i una incipient 
ornamentació d'inspiració neoclàssica. 
 
Hi trobem, també, com a edificació auxiliar, la torre circular situada al fons del jardí, amb el coronament inspirat en 
els merlets medievals. 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La configuració volumètrica. 
 
Les façanes pel que fa a: 
- la seva composició original 
- cornises, balaustrades i xemeneies integrades 
- enmarcaments i relleus ornamentals 
- tipologia de tancaments de les obertures 
 
La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat 
 
Els jardins, la torre i els trams de tanca que mantenen el caràcter original 

 
 
 
 
Entorn: 

Queda integrada dins l'entorn del Monestir 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Blasco E 005b
SITUACIÓ: c/ Abadia, 02 U.T.M. núm: 2255102/05

DATA: finals del S.XIX AUTOR: PROPIETARI: Prim Poujarniscle, M. Rosa



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Pagès  E 006a
 

SITUACIÓ: c/ Algavira, 11 / Maragall, 07 U.T.M. núm: 2658908 
 

DATA: 1905  AUTOR: Fèlix de Azúa de Pastors  PROPIETARI: Casals Colom, Manuel 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 180 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatges + PB 
comercial 

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB 
comercial 

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 

 

VALORACIÓ:  

 Situada en la part més antiga del carrer, que es va desenvolupar paral·lel a l'antic camí de Girona durant la 
primera meitat del segle XIX, aquesta casa és pràcticament bessona de la casa situada al davant (núm. 12-14). 
Seguint el llenguatge compositiu propi de les cases de finals del S.XIX i principis del S.XX, reconeix el valor del gir 
de la façana sense que es destaqui una façana principal per damunt d'una secundària (potser en la continuïtat del 
balcó del carrer Maragall fins a la cantonada s'adivina un intent en aquest sentit que passa d'aquí). A part 
d'aquesta consideració, els altres són aspectes tipològics ja coneguts (eixos compositius verticals, repertori 
ornamental d'inspiració neoclàssica  i producció estandarditzada, baranes, en aquest cas, fosa, etc.). 
 
L'aparició d'un cos auxiliar per damunt de la cornisa de coronament i l'eliminació de l'estuc en planta baixa, 
deprecien els valors originals de l'edifici. 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La configuració volumètrica. 
 
Les façanes pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints 
- baranes de fosa i reixes de ferro forjat 
- cornises, sòcols i estucats 
- tipologia de tancaments de les obertures 

 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Pagès E 006b
SITUACIÓ: c/ Algavira, 11 / Maragall, 07 U.T.M. núm: 2658908

DATA: 1905 AUTOR: Fèlix Azúa de Pastors PROPIETARI: Casals Colom, Manuel



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa en cantonada  E 007a
 

SITUACIÓ: c/ Algavira, 12-14 / Maragall, 09 U.T.M. núm: 2658306 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Callico Balmaña, Teresa 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b 
 

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 71 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 195 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatges  ÚS ORIGINAL: habitatges  PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Situada en la part més antiga del carrer, que es va desenvolupar paral·lel a l'antic camí de Girona durant la 
primera meitat del segle XIX, aquesta casa és pràcticament bessona de la casa situada al davant (núm. 11). 
Seguint el llenguatge compositiu propi de les cases de finals del S.XIX i principis del S.XX, reconeix el valor del gir 
de la façana sense que es destaqui una façana principal per damunt d'una. A part d'aquesta consideració, els 
altres són aspectes tipològics ja coneguts (eixos compositius verticals, repertori ornamental d'inspiració 
neoclàssica  i producció estandarditzada, baranes, en aquest cas, de ferro forjat , etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

Les façanes pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints 
- baranes de fosa i reixes de ferro forjat 
- cornises i sòcols  
- tipologia de tancaments de les obertures 
 

 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 007b
SITUACIÓ: c/ Algavira, 12-14 / Maragall, 09 U.T.M. núm: 2658306

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Callic Balmaña, Teresa



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

  
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Cal Trafí  E 008a 
 

SITUACIÓ: c/ Algavira, 65  U.T.M. núm: 2560605 
 

DATA:   AUTOR: Francesc de P. del Villar i 
Carmona (1860-1927) 

 PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 168 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 229 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: desocupat  ÚS ORIGINAL: habitatges  PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Les característiques d'aquest edifici no van més enllà de la recreació de temes clàssics pròpia dels edificis 
residencials de finals del segle XIX i principis del segle XX, contra els que el modernisme voldrà imposar una nova 
arquitectura nacional. 
 
Malauradament, la planta baixa ha estat molt modificada, tot i que encara es pot adivinar la ordenació de les 
obertures en relació a la planta primera. Per sobre d'altres edificis contemporanis similars, destaca el fet de valorar 
el gir  de la façana donant-li continuïtat amb el balcó corregut, a la vegada que pretén amotllar-se a jerarquia dels 
carrers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

Les façanes pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints 
- baranes de ferro forjat 
- cornises i sòcols  
- tipologia de tancaments de les obertures 

 
 
 
 
 
Entorn: 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cal Trafí E 008b
SITUACIÓ: c/ Algavira, 65 U.T.M. núm: 2560605

DATA: AUTOR: Francesc de P. del Villar i
Carmona (1860-1927)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 009a
 

SITUACIÓ: c/ Àngel Guimerà, 21 U.T.M. núm: 2758614 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Molas, Joaquin 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 220 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 315 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatge unifamiliar  ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l'extrem del barri de Tueda paral·lelament al carrer Maragall, també 
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició 
secundària l'arribada del tren i la ubicació de l'estació l'any 1892 no va ser tant transcendental com pel carrer veí, 
mantenint la seva configuració a base de cases de cos de planta baixa i pis amb totes les seves variants 
tipològiques i amb l'aparició només puntual de la nova casa burgesa d'inspiració neoclàssica. 
 
Aquesta n'és un dels pocs exemples. Sense tractar-se d'un cas de primer ordre. hi veiem constants tipològiques 
com l'ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, 
l'ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta (fixem-nos que el motiu geomètric dels frontons es 
repeteix al núm. 24 del mateix carrer), les baranes de fosa i les reixes de forja, la balaustrada de ceràmica i el 
sòcol de pedra, etc. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

Les façanes pel que fa a: 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures 
- balcons i baranes 
- cornises i sòcols  
- tipologia de tancaments de les obertures 

 
 
 
 
 
Entorn: 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 009b
SITUACIÓ: c/ Àngel Guimerà, 21 U.T.M. núm: 2758614

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Molas, Joaquin



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 010a
 

SITUACIÓ: c/ Àngel Guimerà, 24 U.T.M. núm: 2858912 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Cros Salvatella, Esteban 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 175 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 264 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l'extrem del barri de Tueda paral·lelament al carrer Maragall, també 
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició 
secundària l'arribada del tren i la ubicació de l'estació l'any 1892 no va ser tant transcendental com pel carrer veí, 
mantenint la seva configuració a base de cases de cos de planta baixa i pis amb totes les seves variants 
tipològiques i amb l'aparició només puntual de la nova casa burgesa d'inspiració neoclàssica. 
 
Aquesta n'és un dels pocs exemples. Sense tractar-se d'un cas de primer ordre, potser és el més interessant del 
carrer. Hi veiem constants tipològiques com l'ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels forats, la 
jerarquització de les plantes (els balcons habituals de la segona planta s'han convertit en obertures molt 
secundàries), l'ornamentació industrialitzada (fixem-nos que el motiu geomètric dels frontons es repeteix al núm. 
21 del mateix carrer), les baranes i les reixes de forja, la cornisa de coronament , el sòcol de pedra, l'expressivitat 
de l'estuc, etc. 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

Les façanes pel que fa a: 
- composició en tres eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures 
- estucats i relleus ornamentals 
- balcons, baranes i reixes 
- cornises i sòcols  
- tipologia de tancaments de les obertures 
- textures i cromatisme 

 
 
 
Entorn: 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 010b
SITUACIÓ: c/ Àngel Guimerà, 24 U.T.M. núm: 2858912

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Cros Salvatella, Esteban



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

  
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Cases  E 011a 
 

SITUACIÓ: c/ Arquitecte Rafael Masó / Octavi Viader Margarit  U.T.M. núm: 3667102 
 

DATA: 1914-1916  AUTOR: Rafael Masó i Valentí (1839-
1923) 

 PROPIETARI: Unclar, SA 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 4 
 

TIPOLOGIA: casa aiIlada, de PB + 1PP + soterrani +golfes 
 

SUPERFICIE SOLAR: 2300 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 180 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: seu associació privada ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar  PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Alta 
 

VALORACIÓ:  

 "... És un dels exemples més valorats de l'arquitectura domèstica de Rafael Masó i a la vegada representativa (és 
la casa  d'un vell industrial i polític) plena de referències clàssiques (plantejament volumètric estricte, simetria 
compositiva, simbologia dels elements decoratius) que Masó les entén lligades a la terra i a la tradició del pais que 
arranca de la casa romana, lluny de qualsevol preocupació academicista. D'aquí el color groc -"... com una mata 
de ginesta entre els pins i sobre el mar..."- i la presència de la lloba romana que corona l'edìcula, els putti de les 
baranes exteriors, les cariàtides, els corns de l'abundància i l'ús de l'ordre jònic estilitzat de la pèrgola i l'edícula. 
 
Les plantes i les façanes es generen a partir dels eixos nord-sud i est-oest produint una de les solucions espacials 
més clares i rotundes de l'obra de Masó. 
 
Els interiors són especialment elaborats i ben acabats. revestiments ceràmics, relleus i motllures de guix, vidres 
emplomats i fusteries contribueixen a què aquests siguin un dels millors interiors de Masó. 
 
A l'exterior, la pedra de Girona careuada té una gran importància en la socolada, l'escalinata o l'edícula. Els 
paraments tenen un estucat ocre de textura gruixuda i les obertures emmarcades amb ceràmica vidriada i rajola 
vidriada aplantillat. A les cobertes, escata vidriada color groc rovellat i teula plana vidriada color groc ginesta 
dissenyada expressament per Masó..." * 
 
 
* Joan Tarrús i Narcís Comadira, "Rafael Masó, Arquitecte Noucentista", Lunwerg Editores, S.A. 1996 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La integritat de l'edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació i l'espai edificat i 
l'espai lliure associat, i la integritat dels jardins. 

 
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ. 
 

 
 
 
Entorn: 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa  Cases E 011b
SITUACIÓ: c/ Arquitecte Rafael Masó / Octavi Viader Margarit U.T.M. núm: 3667102

DATA: AUTOR: Rafael Masó i Valentí (1839-
1923)

PROPIETARI: Unclar, SA



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Cúbias  E 012a
 

SITUACIÓ: c/ Bourg de Peage, 01-03 U.T.M. núm: 2960911 
 

DATA: 1870  AUTOR: Esteve Muxach  PROPIETARI: Palet Cubias, Mª Lluisa 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 6b 
 

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 240 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 438 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Construïda al límit del poble, a l'altre costat de la riera de Tueda, al peu de l'únic camí d'entrada de Palamós, 
aquesta casa formava part d'un projecte de vint habitatges promogut per Narcís Cúbias i Ribas. 
 
Té les característiques pròpies de l'edificació residencial de la segona meitat del segle XIX en que les finestres ja 
s'han convertit en balcons de pedra que no és del lloc amb baranes de forja i ornamentació tot just incipient, però 
amb una conformació volumètrica que li dona un cert aire de casa rural. 
 
Tot i el discret valor de la casa, contribueix dignament a la conformació del caràcter del carrer, en una zona on hi 
ha altres elements catalogats com són la font de Tueda i la barana del pont de la riera, tots dos possiblement 
atribuïbles a General Guitart. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès  
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

Les façanes pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures 
- cornises i coronació 
- tipologia de tancaments de les obertures 

 
 
 
 
 
Entorn: 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa  Cúbias E 012b
SITUACIÓ: c/ Bourg de Peage, 01-03 U.T.M. núm: 2960911

DATA: 1870 AUTOR: Esteve Muxach PROPIETARI: Palet Cúbias, Mª Lluisa



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Girbau  E 013a
 

SITUACIÓ: c/ Capmany, 05-07 U.T.M. núm: 2357109 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Girbau Estrada, Lluis 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 528 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 600 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: hoteler ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

  
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta 
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el 
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el 
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. 
 
La burgesia industrial i comercial que es va instal·lar en aquests sectors d'expansió va poder incorporar un 
element molt important com a compliment de les seves cases, eixides, on moltes vegades es recreaven ambients 
naturals impropis del centre urbà. 
 
Tenim aquí, doncs, una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, 
feta normalment per mestres d'obra, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció 
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. 
 
Tant el seu interior com el seu pati, degut al canvi d'ús de residencial a hoteler, s'han vist molt modificats i 
desvirtuats. 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès  
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La integritat de la façana, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements 
sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d'ofici (estucats, aplacats, baranes de fosa i reixes de 
ferro forjat, enmarcaments, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i 
cromatisme. 
 
Queda inclosa la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure interior de parcel·la axí com la vegetació principal. 

 
 
 
 
Entorn: 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa  Girbau E 013b
SITUACIÓ: c/ Capmany, 05-07 U.T.M. núm: 2357109

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Girbau Estrada, Lluis



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 014a
 

SITUACIÓ: c/ Capmany, 09-13 U.T.M. núm: 2357108 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Serra Vicens, Antonio 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 725 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 785 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

  
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta 
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el 
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el 
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. 
 
La burgesia industrial i comercial que es va instal·lar en aquests sectors d'expansió va poder incorporar un 
element molt important com a compliment de les seves cases, eixides, on moltes vegades es recreaven ambients 
naturals impropis del centre urbà. 
 
Tenim aquí, doncs, una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, 
feta normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció 
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. Des d'aquest punt de vista casal és 
més sobri que la majoria dels seus contemporanis (destaca la planta baixa de pedra que assumeix tot el paper 
expressiu de la façana). Un altre fet diferencial és la manera de situar-se a la parcel·la, sense esgotar l'amplada 
edificable separant-se del veí per poder tenir quatre façanes, en un intent de singularitzar-se de la resta de les 
cases del mateix front. 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès  
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La façana amb la seva integritat, tant pel que fa a la composició simètrica i geometria, com per la posició dels sostres, els 
cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d'ofici (estucats, esgrafiats, baranes i 
reixes de ferro forjat, carreus, enmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments 
de les obertures), textures i cromatisme. 
 
Queden inclosos els espais lliures laterals amb les dues portalades, així com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure 
interior de parcel·la, i la vegetació principal. 
 
 

 
Entorn: 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa  entre mitgeres E 014b
SITUACIÓ: c/ Capmany, 09-13 U.T.M. núm: 2357108

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Serra Vicens, Antonio



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 015a
 

SITUACIÓ: c/ Capmany, 29 U.T.M. núm: 2357104 
 

DATA: 1914  AUTOR:   PROPIETARI: Rubio Pages, Jose M 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 142 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

  
Aquest és un exemple més de com, durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX, la pretensió de 
significar els edificis sobreposant elements ornamentals a una ordenació tradicional d'obertures, també s'exten a la 
casa de cos. En aquest cas el balcó continu també persegueix el mateix propòsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La façana pel que fa a: 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures 
- balcó i barana 
- coronació 
-  tipologia de tancaments de les obertures 
 
 
 

 
 

 
Entorn: 
 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa  entre mitgeres E 015b
SITUACIÓ: c/ Capmany, 29 U.T.M. núm: 2357104

DATA: 1914 AUTOR: PROPIETARI: Rubio Pages, Jose M



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Lloret  E 016a
 

SITUACIÓ: c/ Capmany, 31 U.T.M. núm: 2357103 
 

DATA: 1909  AUTOR: Martí Sureda i Vila (1866-1947)  PROPIETARI:  Mias Pla, Pedro 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U.  RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b 
 

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 389 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 265 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

  
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta 
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el 
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el 
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. 
 
La burgesia industrial i comercial que es va instal·lar en aquests sectors d'expansió va poder incorporar un 
element molt important com a compliment de les seves cases, les eixides, on moltes vegades es recreaven 
ambients naturals impropis del centre urbà.  
 
En aquest contexte, la casa Lloret destaca pel llenguatge modernista de tendència rococó de la façana principal, 
on apareix de manera exclusiva un recurs tant repetit a l'eixample barceloní, com és el remat de pinyó 
barroquitzant. Cal mencionar, també, els treballs de forja i la senzilla però elegant ornamentació amb motius 
florals. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La integritat de l'edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai 
edificat i l'espai lliure associat. 
 
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ. 

 
 
Entorn: 
 
 
 
 
 
 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Lloret E 016b
SITUACIÓ: c/ Capmany, 31 U.T.M. núm: 2357103

DATA: 1909 AUTOR: Martí Sureda i Vila (1866-1947) PROPIETARI: Mias Pla, Pedro



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Cases Pecher  E 017a
 

SITUACIÓ:  C/ Capmany  74-80 U.T.M. núm: 2158902 
     

DATA: 1898 
 

 AUTOR: Pere Pascual i Baguer (1848-1926) 
Gregori Vicens 

 PROPIETARI: Buscarons Vidal, Narciso 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b 
 

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 560 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 738 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

 Emmarcada en l’època de fort creixement econòmic, industrial i urbanístic de Sant Feliu durant els darrers vint 
anys del segle passat, el ciutadà vienès Robert Pecher fa construir el casal familiar en un solar de l’eixample, amb 
una geometria condicionada per la riera de Sant Amanç, molt proper a la fàbrica de taps de la seva propietat. 
 
L’actual edifici està format per dues cases. Una és de Pere Pascual. Es tracta d’una casa entre mitgeres amb la 
façana basada en la disposició simètrica de les obertures. L’ús del toxto en la formació dels enmarcaments i les 
cornises apareix com a una de les constants del modernisme, tot i que aquí es mostri de manera incipient. 
Destaca el remat  superior de totxo i ceràmica vidriada muntat sobre arqueria volada, amb pinacles extrems i 
centrals i frontó amb l’escut austro-húngar que recorda els orígens de la propietat. L’altra casa, adossada tancant 
el triangle format per la primera casa, el carrer i la riera, és de Gregori Vicens i es desmarca per la introducció d’un 
llenguatge barroquitzant.  
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d’Interès Local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai edificat  
l’espai lliure associat. 
 
 
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 
Format per la finca UTM. 2158901 (c/ Capmany 82). La seva alçada reguladora queda fixada en la que actualment té (PB+1PP) 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases Pecher E 017b

SITUACIÓ: C/ Capmany 74-80 U.T.M. núm: 2158902

DATA: 1898 AUTOR: Pere Pascual i Baguer (1848-1926)
Gregori Vicens

PROPIETARI: Buscarons Vidal, Narciso



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Cementiri Municipal  E 018 a
 

SITUACIÓ: Rda. Narcís Massanes / Pça. Igualtat U.T.M. núm: 1755101 
 

DATA: 1833-1883 
1879-1880 capella 

 AUTOR: Diversos autors   PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U. /E 
 

TIPOLOGIA:  
 

SUPERFICIE SOLAR: 12000 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 12000 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: Cementiri ÚS ORIGINAL: Cementiri PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

 Les exigències legals d’emplaçar els cementiris fora del cascs urbans fan que l’any 1833 es destinin els terrenys 
del Mas Pintó per a la construcció del nou cementiri, començant per la zona d’accés principal envoltada per la 
tanca neoclàssica fins arribar, amb successives ampliacions, al sector de la capella feta el 1879 per Manuel 
Almeda i Esteba, i al fossar laic de 1885.   
 
A part de la tanca neoclàssica i la capella de traces neogòtiques, destaquen: 
 
- el mausoleu neoclàssic d’Antoni Vidal, de 1844 
- el mausoleu neoclàssic de Rosa Budó de Vidal 
- el mausoleu neoclàssic de Rafael Robert i Gorgoll, de 1863 
- el mausoleu neoclàssic de Maria Cibils i Puig, de 1864 
- el mausoleu neoclàssic de Fernando Gispert i Condom, de 1872 
- el mausoleu modernista de la família Cases, de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch el 1898 
- el mausoleu elèctric del Marquès de Robert, de l’arquitecte Joan Martorell i Montells 
- el mausoleu modernista de la família Vilaret, de l’escultor Josep Campeny i Santamaria completat el 1901ç 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d’Interès Local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai edificat i 
l’espai lliure associat. 
 
 
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ. 
 
Els mausoleus esmentats, per la seva titularitat  privada queden protegits dins el nivell B (edificis singulars de propietat privada) i 
subjectes, també, a informe de la Comissió de Girona de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 
 
Entorn: 

Queden protegits els set xiprers existents a l’exterior del recinte, davant la façana principal 
 

 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cementiri Municipal E 018b

SITUACIÓ: Rda. Narcís Massanes / Pça. Igualtat U.T.M. núm: 1755101

DATA: 1833-1883
1879-1880

capella

AUTOR: Diversos autors PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Patxot  E 019a
 

SITUACIÓ: C/ Creu 002-06 U.T.M. núm: 2757210 
 

DATA: 1911 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Ribas Turon; Magdalena 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./4 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 168 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 240 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Amb uns valors molt inferiors a les altres dues cases Patxot (Passeig del Mar 40-41  Rambla Portalet 5), però amb 
la mateixa situació privilegiada, aquesta casa és el resultat de les modificacions que es van fer un cop desmuntat 
l’Observatori Català que Rafael Patxot i Jubert havia fet construir en la seva coberta. 
 
A partir de la composició tradicional dels habitatges entre mitgeres de planta baixa, planta pis i pati posterior de 
principis de s. XX, les seves façanes estan concebudes des del màxim respecte envers la casa veïna, de la que es 
segueixen tant les línies generals de composició (alçades de sòcol i sostres, proporció dels forats, etc) com els 
tipus de materials. Els vuit pilars que apareixen en el terrat pertanyen a una antiga pèrgola, malauradament 
desapareguda, que unificava l’alçada de les façanes de les dues cases. 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
Les façanes en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició de sostres, els cossos i elements 
sortints, la pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme. 
 
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat 
 
Cal Estudi de Detall previ per intervenir modificant la volumetria actual 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Patxot E 019b

SITUACIÓ: U.T.M. núm: 2757210

DATA: 1911 AUTOR: PROPIETARI: Ribas Turon; Magdalena



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 020a
 

SITUACIÓ: P.G.O.U. U.T.M. núm: 2757211 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Antonio Durall 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 110 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 180 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquest és el resultat d’una modificació feta sobre un edifici del segle XVIII o finals del XVII. Efectivament, en una 
composició de façana pròpia del XIX (tamany i proporció de les obertures, balcó amb llosa lleugera i barana de 
ferro forjat, alçada del sostre de la primera planat) encara es conserva el portal emmarcat amb carreus de granit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La  façana pel que fa a : 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- portal de granit 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 020b

SITUACIÓ: C/ Creu 008 U.T.M. núm: 2757211

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio Durall Serra



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 021a
 

SITUACIÓ: C/ Creu 010 U.T.M. núm: 2757211 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Antonio Durall Serra 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL:  S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 110 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 180 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquest edifici presenta les característiques tipològiques de les cases semi-rurals del segle XVIII, com ara els 
sostres baixos, la gran dominant del ple sobre el buit amb finestres de reduïda dimensió (la finestra de la planta 
baixa possiblement va ser modificada), l’absència de balcons, la presència sistemàtica brancals i dintells de granit 
o la teulada amb cornisa i tortugada ceràmiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La façana pel que fa a: 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures originals 
- escopidors, brancals i dintells de granit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 021a

SITUACIÓ: C/ Creu 010 U.T.M. núm: 2757211

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio Durall Serra



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Boada  E 022a
 

SITUACIÓ: C/ Creu 013 U.T.M. núm: 2657605 
 

DATA: 1933 
 

 AUTOR: Nicolau Rubió i Tudurí  PROPIETARI: Pla Feliu; Francisco 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 62 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 150 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar +PB PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquesta cas representa una de les principals aportacions de Sant Feliu a l’arquitectura del primer període del 
moviment modern, en el que les noves idees encara conviuen amb la tradició constructiva tradicional. 
 
Efectivament, l’estructura de la casa es segueix confiant al sistema de parets de càrrega i sostres unidireccionals, 
però s’introdueix la llibertat formal en els forats de façana, amb noves proporcions que ja no responen a 
exigències estructurals. Es manté la composició vertical amb un eix central, però també s’accentua la component 
horitzontal amb els mateixos forats (la façana es remata amb la característica finestra correguda). Es manté el pla 
de façana i el predomini del ple sobre el buit, però l’acabat perd les textures i rugositats anteriors en benefici de la 
planeitat immaterial, desapareixent  qualsevol intent d’ornamentació. Finalment, la façana ja no sobresurt del pla 
de coberta (s’elimina la balaustrada o sobre-cornisa) i es remata, com hem dit, des de la pròpia composició de 
forats. 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, la forma i dimensió de les 
obertures, materials i elements d’ofici (estucats, aplacats, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

La finca UTM: 2657604 (c/ Creu 15) es troba parcialment en situació de volum disconforme 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Boada E 022b

SITUACIÓ: C/ Creu 013 U.T.M. núm: 2657605

DATA: 1933 AUTOR: Nicolau Rubió i Tudurí PROPIETARI: Pla Feliu; Francisco



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Font Pública  E 023a
 

SITUACIÓ: C/ Creu 091-95 U.T.M. núm: 2560407 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Oliver Claramunt; Jose 
Oliver Isern; Joan 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b 
 

TIPOLOGIA: Font pública 
 

SUPERFICIE SOLAR:  m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Font pública ÚS ORIGINAL: Font pública PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El valor d’aquest element de pedra esculpida, s’ha d’entendre des del punt de vista de la memòria històrica i de la 
seva contribució a configurar la imatge del carrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La integritat de l’element 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font pública E 023b

SITUACIÓ: C/ Creu 091-95 U.T.M. núm: 2560407

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Oliver Claramunt; Jose
Oliver Isern; Joan



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Molí de Cal Panarro  E 024a
 

SITUACIÓ: C/ Dr. Rovira U.T.M. núm:  
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI:  

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: S.N.U. 
 

TIPOLOGIA: Molí de vent 
 

SUPERFICIE SOLAR:  m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient 
 

ÚS ACTUAL:  ÚS ORIGINAL:  PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja 
 

VALORACIÓ:  

 Molt properes al molí de can Pujol, aquestes són les restes d’un antic molí de regar. El seu valor s’ha d’entendre 
des del punt de vista històric, ja que paulatinament han anat desapareixent aquests sistemes d’elevar aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La integritat de l’element, si bé se’n pot admetre el seu trasllat sempre i quan se’n garanteixi la preservació i es dugui a terme 
sota supervisió municipal prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

Amb trasllat o sense caldrà garantir-ne un entorn que faciliti la comprensió de l’element. 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de Cal Panarro E 024b

SITUACIÓ: C/ Dr. Rovira U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 025a
 

SITUACIÓ: C/ Eres  31 U.T.M. núm: 2759303 
 

DATA: 1767 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Salvador Sabater Janer 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 390 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 350 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El carrer de les Eres marcava durant el segle XIX el límit a llevant entre l’eixample obrer i els terrenys encara 
sense urbanitzar. La seva irregularitat evidencia l’origen de traçat no urbà que connectava les cases del perímetre 
del poble (d’aquí el seu nom). 
 
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals no 
seguien una alineació unitària. Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir de la 
tipologia del s.XVIII de la que únicament es diferencia pel dintell recte de la portalada (conserva les 
característiques  de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, coronació amb tortugada ceràmica, ús 
de  la pedra del lloc, etc.)  i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i el carrer. 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La façana pel que fa a: 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures originals 
- escopidors, brancals i dintells de granit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 

 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 025b

SITUACIÓ: C/ Eres  31 U.T.M. núm: 2759303

DATA: 1767 AUTOR: PROPIETARI: Salvador Sabater Janer



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 026a
 

SITUACIÓ: C/eres 33 U.T.M. núm: 2759312 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: José Luís Martín Díaz 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 234 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:  m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El carrer de les Eres marcava durant el segle XIX el límit a llevant entre l’eixample obrer i els terrenys encara 
sense urbanitzar. La seva irregularitat evidencia l’origen de traçat no urbà que connectava les cases del perímetre 
del poble (d’aquí el seu nom). 
 
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals no 
seguien una alineació unitària. Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir de la 
tipologia del s.XVIII de la que únicament es diferencia pel dintell recte de la portalada (conserva les 
característiques  de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, coronació amb tortugada ceràmica, ús 
de  la pedra del lloc, etc.)  i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i el carrer. 
 
 
 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La façana pel que fa a: 
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures originals 
- escopidors, brancals i dintells de granit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 026b

SITUACIÓ: C/ Eres 33 U.T.M. núm: 2759312

DATA: AUTOR: PROPIETARI: José Luís Martín Díaz



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa en cantonada  E 027a
 

SITUACIÓ: C/ Especiers 13-17 U.T.M. núm: 2456902 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Jose Torrent Sacrest 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 260 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 780 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquest és un dels edificis de major dimensió que trobem a Sant Feliu d’entre els que han conservat en major o 
menor grau les característiques originals del segle XVIII 
 
La casa té una composició de façana basada en l’organització de les obertures en quatre eixos verticals . Tant les 
lloses dels balcons com el carreus de brancals i dintells són de pedra del lloc (granit) i les baranes de barrots llisos 
i atirabuixonats amb una manca absoluta d’ornamentació. Es manté la cornisa  la tortugada ceràmiques.  
 
El conjunt de l’edifici ha estat molt alterat, doncs s’ha substituït completament la façana original del carrer Estret, 
mentre que la façana que s’ha mantingut ha estat repetidament agredida, tant per la modificació d’obertures en 
planta baixa com per l’aparició indiscriminada de publicitat i ornamentació comercial sobreposada 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
OBJECTES DE PROTECCIÓ: 

La façana pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió, enmarcament de granit, lloses, baranes i tipologia de tancaments dels balcons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 027b

SITUACIÓ: C/Especiers  13-17 U.T.M. núm: 2456902

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Torrent Sacrest; Jose



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa en cantonada  E 028a
 

SITUACIÓ: C/ Especiers 39 U.T.M. núm: 2357703 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: José Amat Pagès 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/1a 
 

TIPOLOGIA: Casa adossada, de PB +1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 117 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 234 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Les  illes edificades entre els carrers de l’Hospital i Notaria són el resultat de l’intent infructuós, per part del 
municipi, d’obtenir un gran espai lliure en la franja que havia ocupat la muralla enderrocada el 1696, tal i com es va 
aconseguir en l’actual Rambla Vidal. L’abat del monestir, que en posseïa el domini, es va reservar l’espai per a 
edificar-hi durant la primera meitat del segle XVIII. Aquest edifici és un exemple. 
Efectivament, les característiques que aquí veiem responen a la tipologia de casa del segle XVIII, basada en una 
tradició constructiva encara molt simple. Respecte a la tipologia anterior del segle XVII, presenta la variant d’elevar 
els nivells dels sostres i, com a principal innovació, l’aparició del balcó que, com en aquest cas, comença com un 
lleuger relleu de la façana. El treball de forja de la barana també és característic d’aquesta època: barrots llisos 
verticals, excepte els angles i el centre en forma de tirabuixó. Manté les constants del tamany reduït de les 
obertures i la cornisa i tortugada ceràmiques. 
El fet que les obertures noves que han anat apareixent siguin també de tamany reduït, fa que no alterin 
substancialment els valors de la façana. 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La configuració volumètrica i estructural. 
La façana pel que fa a: 
- composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals 
- reixes, baranes i balcons 
- tipologia de tancaments de les obertures 
 
La coberta pel que fa a: 
- teula àrab, cornisa i tortugada ceràmica 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 028b

SITUACIÓ: C/ Especiers 39 U.T.M. núm: 2357703

DATA: AUTOR: PROPIETARI: José Amat Pagès



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 029a
 

SITUACIÓ: C/ Estret 09 U.T.M. núm: 2356608 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Joaquim Soler Aymerich 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/1a 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 165 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa 
 

VALORACIÓ:  

 En aquest edifici, situat en un dels carrers més antics de Sant Feliu, encara es distingeixen elements propis de la 
tradició constructiva del segle XVIII, com ara la portalada amb brancals de granit, la configuració volumètrica i la 
teulada amb cornisa i tortugada ceràmiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
Configuració volumètrica 
El domini del ple sobre el buit 
La distribució d’obertures en eixos verticals 
La portalada i el balcó 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 029b

SITUACIÓ: C/ Estret 09 U.T.M. núm: 2356608

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joaquim Soler Aymerich



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Edifici en cantonada  E 030a
 

SITUACIÓ: C/ Estret 19-21 U.T.M. núm: 2456213 
 

DATA: 1910 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Margarita Pourjaniscle Pous 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/2b 
 

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 108 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 216 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient 

 

ÚS ACTUAL: Desocupat ÚS ORIGINAL: Habitatges 
+ PB impremta 

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 

 

VALORACIÓ:  

 L’edifici que aquí veiem respon a la tipologia de taller o indústria familiar urbana de finals del segle XIX, principis 
del segle XX. Respecte a la tipologia residencial que trobem estesa en el mateix teixit urbà, presenta, per òbvies 
necessitats d’espai, la variant d’elevar el nivell del sostre de la planta baixa i d’ocupar una parcel·la de major 
tamany (formada per la unió de dues parcel·les originàries). Es tracta, per tant, d’un edifici concebut com a 
indústria abans que com a habitatges. 
Aquest aspecte és una constant que es tradueix en la jerarquia de l a façana, no tan sols pel tamany de la planta 
baixa, sinó també pel seu nivell d’ornamentació. 
La clara influència modernista dels recursos de l’obra vista, el trencadís de rajola esmaltada i les formes sinuoses 
dels dintells, són una prova més del grau d’introducció d’aquest corrent artístic en la societat de l’època. 
El traçat de les línies aèries de subministrament d’energia elèctrica i telèfons, agredeixen l’edifici de manera 
indiscriminada. Així mateix, la persiana metàl·lica enrotllable que apareix en planta baixa trenca la unitat formal del 
tancaments de portes i finestres. 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La façana pel que fa a : 
- composició de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures 
- sòcol de carreus i cornises 
- relleus ornamentals d’obra vista i ceràmica vitrificada 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Edifici en cantonada E 030b

SITUACIÓ: C/ Estret 19-21 U.T.M. núm: 2456213

DATA: 1910 AUTOR: PROPIETARI: Margarita Poujarniscle Pous



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 031a
 

SITUACIÓ: C/ Garrofer 04 U.T.M. núm: 2458927 
 

DATA: 1905 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Carmen Ribas Domènech 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/5b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 129 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 268 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 

 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Altra vegada veiem com les edificacions d’una certa representativitat de finals del segle XIX i principis del segle 
XX, proposen una ornamentació elaborada en major o menor grau sobre una composició d’obertures tradicional. 
En aquest cas veiem com hi ha un esforç ornamental, que sense ser exuberant, va més enllà de la utilització 
d’elements prefabricats en sèrie, amb l’aparició de medallons en relleu i de motius florals pintats i formes sinuoses 
en els emmarcaments dels balcons i en les finestres cegues de la segona planta, com a característiques pròpies 
del modernisme, encara que aquí de resultat eclèctic. 
El fet de la discontinuïtat compositiva entre les dues obertures de la planta baixa i l’eix central dels pisos superiors, 
i la diferència de llenguatge ornamental també entre la planta baixa i les altres, fa pensar que es tracta d’una 
ampliació d’un edifici del segle XIX.  
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La façana pel que fa a : 
- composició en un eix central vertical de les obertures i posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures originals 
- reixes, baranes i balcons 
- cornisa i coronament 
- relleus i pintures ornamentals 
- tipologia de tancaments de les obertures  
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E031b

SITUACIÓ: C/ Garrofer 04 U.T.M. núm: 2458927

DATA: 1905 AUTOR: PROPIETARI: Carmen Ribas Domènech



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Arxer  E 032a
 

SITUACIÓ: C/ Girona  02 / Sant Ramon  01-03 U.T.M. núm: 2758631 
 

DATA: 1947 
 

 AUTOR: Joan Bordàs i Salellas  
(1888-1961) 

 PROPIETARI: Mercedes Colomer Duffour 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: SU/2a 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 1PP + àtic 
 

SUPERFICIE SOLAR: 130 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 251 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 

 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquesta casa representa una de les principals aportacions de Sant Feliu a l’arquitectura del primer període del 
moviment modern, en el que les noves idees encara conviuen amb la tradició constructiva tradicional. 
 
Efectivament, l’estructura de la casa es segueix confiant al sistema de parets de càrrega i sostres unidireccionals, 
però s’introdueix la llibertat formal en els forats de façana, amb noves proporcions que ja no responen a 
exigències estructurals. Es manté la composició vertical, però també s’accentua la component horitzontal amb els 
mateixos forats. Es manté, també, la utilització d’elements ornamentals de regust noucentista. 
 
A diferència de les composicions tradicionals on la cantonada era simple intersecció de dos plans massissos, aquí 
es reconeix com a punt principal de màxima tensió: dona caontinuitat al parament de façana a través de la 
volumetria corbada, es deslliga de qualsevol implicació estructural perforant-la amb obertures que s’aproximen a la 
finestra apaisada (per la continuitat al parament de façana a través de la volumetria corbada, es deslliga de 
qualsevol implicació estructural perforant-la amb obertures que s’aproximen a la finestra apaisada (per la 
continuïtat del dintell i l’escopidor) i es significa sobresorint del coronament de la façana  
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i 
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, aplacats, emmarcaments, cornises 
i pèrgoles, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme. 

 
 
 
Entorn: 

La finca UTM núm. 2758632 es troba en situació de volum disconforme 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Arxer E032b

SITUACIÓ: C/Girona  02 / c/ Sant U.T.M. núm: 2458927

DATA: 1905 AUTOR: PROPIETARI: Mercedes Colomer Duffour



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 033a
 

SITUACIÓ: C/ Hospital 03 U.T.M. núm: 2357116 
 

DATA: 1903 
 

 AUTOR: Pere Pascual Baguer (1848-1926)  PROPIETARI: Lluís Girbau Estrada i 2 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/5b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres de PB + 4PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 119 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 285 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular 

 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitates PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquest edifici, conegut popularment com la casa alta, respon a les característiques de la tipologia residencial de 
finals dels segle XIX i principis del segle XX, però destaca precisament per les seves dimensions. Possiblement es 
tracta de l’únic edifici de l’època  que trobem a Sant Feliu amb planta baixa elevada, tres plantes pis i una planta 
semi-soterrada gairebé a nivell del carrer, cosa que li confereix una alçada total de pràcticament de cinc plantes. 
A nivell compositiu, es basa en la disposició de tres eixos verticals que disposen simètricament les obertures, 
excepte la porta principal. La jerarquització de la façana unifica la planta baixa i la planta semi-soterrada per 
configurar el basament. La porta de proporcions exagerades contrasta amb la poca alçada lliure de les plantes 
superiors, que fa que els balcons quedin pràcticament solapats. 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La façana pel que fa a: 
- composició en tres eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- baranes i balcons 
- cornisa i coronament 
- tipologia de tancament de les obertures originals 
- cromatisme 
 
Entorn: 

Format de la finca UTM núm. 2357117 que es troba en situació de volum disconforme (PB + 4PP). Tot i que el PGOU li 
atorga una alçada edificable de PB + 2PP (9,5m), per les característiques de l’edifici catalogat el Pla especial li permet una 
alçada de PB + 3PP (12m). La modificació del seu volum queda condicionada a l’aprovació del corresponent estudi de detall. 

 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 033b

SITUACIÓ: C/ Hospital 03 U.T.M. núm: 2357116

DATA: 1903 AUTOR: Pere Pascual Baguer (1848-1926) PROPIETARI: Lluís Girbau Estrada i 2



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa en cantonada  E 034a
 

SITUACIÓ: C/ Hospital 12-14 U.T.M. núm: 2356501 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Concepción Boada Basart 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/1a 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP + altell 
 

SUPERFICIE SOLAR: 91 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 273 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular 

 

ÚS ACTUAL: Habitatges  ÚS ORIGINAL: Habitatges  PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Les illes edificades entre els carrers de l’Hospital i Notaria són el resultat de l’intent infructuós, per part del 
municipi, d’obtenir un gran espai lliure en la franja que havia ocupat la muralla enderrocada el 1696, tal i com es va 
aconseguir en l’actual Rambla Vidal. L’abat del monestir, que en posseïa el domini, es va reservar l’espai per a 
edificar-hi durant la primera meitat del segle XVIII. Aquest edifici n’és un exemple. 
Efectivament, les característiques que aquí veiem responen a l a tipologia de casa del segle XVIII, basada en una 
tradició constructiva encara molt simple, i és un dels de major dimensió que trobem a Sant Feliu. Respecte a la 
tipologia anterior del segle XVII, presenta la variant de tenir una planta més, d’ampliar les proporcions de les 
finestres, d’elevar els  nivells dels sostres i, com a principal innovació, l’aparició del balcó que, com en aquest cas, 
comença com un lleuger relleu de la façana. El treball de forja de la barana també és característic d’aquesta 
època: barrots llisos verticals, excepte els angles i el centre en forma de tirabuixó. Manté les constants dels 
emmarcaments de granit i la cornisa i tortugada ceràmiques. El tamany de l’edifici és indicador d’un determinat 
status més elevat que la mitjana de l’època. 
El fet que les obertures noves que han anat apareixent siguin també de tamany reduït, fa que no alterin 
substancialment els valors de la façana. 
 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La conformació volumètrica i estructural  
 
Les façanes pel que fa a: 
- composició i geometria, posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- carreus, escopidors, brancals i dintells de pedra 
- baranes i balcons 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 
 
La coberta pel que fa a : 
- teula romana, cornisa i tortugada ceràmica 

 
Entorn: 

 
La finca UTM núm. 2356502 (c/ Hospital 16) té un element disconforme a la coberta, adossat a la mitgera de l’edifici 
d’aquesta fitxa. 

 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 034b

SITUACIÓ: C/ Hospital 12-14 U.T.M. núm: 2356501

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Concepción Boada Basart



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Hospital Municipal  E 035a
 

SITUACIÓ:  C/ Hospital 25-35 – c/ Mall 09 U.T.M. núm: 2357414 
 

DATA: s. XVII-XVIII-
XIX-XX 

 AUTOR: Joan Bordàs Salellas (1888-1961) 

(reformes) 
 PROPIETARI: Hospital Municipal de Sant 

Feliu de Guíxols 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E 
 

TIPOLOGIA: Edifici de PB + 2PP, entre mitgeres 
 

SUPERFICIE SOLAR: 1.530 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2.920 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo 
 

ÚS ACTUAL: hospital ÚS ORIGINAL: Hospital PRIORITAT D’ACTUACIÓ: alta 
 

VALORACIÓ:  

 En l’emplaçament original de “l’hospital nou” –aleshores fora muralles- es situa, des de principi del s.XVII aquest 
edifici que ha arribat fins avui molt modificat. La darrera actuació important la portà a terme Joan Bordàs als anys 
vint. 
Utilitzant un llenguatge neoclàssic en la façana principal, el cos central de l’edifici es retira de l’alineació del carrer 
de secció estreta, generant un pati d’accés útil tant per guanyar en perspectiva de la façana des de l’exterior com 
en il·luminació natural a l’interior. A la resta de l’edifici la llum natural hi arriba del pati de fons de parcel·la que, 
flanquejat per galeries porticades, genera la zona de repòs a l’aire lliure. 
A l’interior de l’ala dreta, la capella de la Misericòrdia del 1858 conserva importants baixos relleus renaixentistes. 
Una petita extensió emergeix al c/ Mall amb una façana del 1914 desvirtuada per la modificació de planta baixa. 
Tant a la façana del c/ Hospital com la del c/ Mall, unes làpides ens recorden part dels benefactors de la institució. 
 

 

 

Nivell de Protecció: B – Bé d’interès local 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai 
edificat i l’espai lliure associat. 
Queda inclosa la façana al carrer del mall, pel que fa a: 
- composició de la façana quant a la disposició de les obertures en dos eixos verticals i simètrics, i a la posició dels sostres 
- revestiments  i relleus ornamentals de les plantes primera, segona i golfes 
- baranes i coronament de façana 
- tipologia de tancaments de les obertures de les plantes pis 
- textures i cormatisme 
 
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent  PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ. 

Entorn: 
 

 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Hospital Municipal E 035b

SITUACIÓ:  C/ Hospital 25-35 – c/ Mall 09 U.T.M. núm: 2357414

DATA: s. XVII-XVIII-
XIX-XX

AUTOR: Joan Bordàs Salellas (1888-1961)

(reformes)
PROPIETARI: Hospital Municipal de Sant

Feliu de Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Marquesa E 036a

SITUACIÓ:  C/ Joan Goula, 10-12 U.T.M. núm: 2456913

DATA: s. XVII AUTOR: PROPIETARI: Forto Schvrrartz; Enrique

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 174 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 522 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara encerciada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.

L’únic exemple de les cases senyorials de l’època, que s’ha conservat fins el dia d’avui sense excessives
modificacions és la casa Marquesa. Amb una façana on s’hi poden apreciar els trets originals d’un sistema
constructiu no massa agosarat, on predomina el plè sobre el buit, amb porta solar i absència de balcons, la casa
s’organitza en planta baixa al voltant del pati d’arribada, planta noble, golfes sota coberta de teula a dues
vessants. A l’interior destaquen el pati, el pou, l’escala, els abeuradors, la sala, els festejadors, etc.

Nivell de Protecció: B – Bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent  PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Marquesa E 036b

SITUACIÓ: C/ Joan Goula, 10-12 U.T.M. núm: 2456913

DATA: s. XVII AUTOR: PROPIETARI: Forto Schvrrartz; Enrique



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa en cantonada  E 037a
 

SITUACIÓ:  C/ Joan Goula, 13-15 U.T.M. núm: 2456107-06 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: Manuel Serrats i Oller 
Josep Serrats i Oller 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 76 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 206 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB 
comerç 

ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 

 

VALORACIÓ:  

 Aquest edifici respon a les característiques dels edificis residencials del segle XVIII. En una compensació 
organitzada en tres eixos verticals d’obertures s’hi aprecien les constants tipològiques de la jerarquització de la 
planta principal a partir del tamany de les obertures, la formació de brancals i dintells amb carreus de granit, la 
porta principal en forma d’arc, el gran domini del plè sobre el buit, etc. 
 
Es detecten vàries modificacions respecte a les característiques originals, com ara els balcons de pedra de Girona 
i baranes de ferro forjat ornamentat (recordem que en els balcons propis del segle XVIII la llosa era de granit, 
manifestant-se més com un petit relleu de la façana que com un element volat, i les baranes tenien com a única 
ornamentació els mutants de cantonada i central atirabuixonats). ÉS possible que només hi hagués un sól balcó 
central. També s’han substituït la cornisa i la turtugada ceràmiques per un coronament de cornisa i barana-
balaustrada i han aparegut portes noves a la planta baixa. La diferenciació del revestiment de la planta baixa, com 
a sòcol de la façana, tampoc és una característica original. 
 
Tot i les modificacions, l’edifici és de gran valor per a la comprensió de l’evolució tipològica de les cases en la 
trama urbana provinent de l’època medieval. 
 
Cal fer notar la manera en que la cadireta del traçat elèctric s’incrusta a la façana. 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La conformació volumètrica i estructural. 
La façana pel que fa a: 
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de granit de les obertures originals 
- baranes i balcons 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 
 

 

 

 
Entorn: 

 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 037b

SITUACIÓ: C/ Joan Goula, 13 - 15 U.T.M. núm: 2456107

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Manuel Serrats i Oller
Josep Serrats i Oller



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 038a
 

SITUACIÓ:  C/ Joan Goula, 30 U.T.M. núm: 2456219 
 

DATA:   AUTOR:   PROPIETARI: M. Angeles Juanico Cateura 
 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 3PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 240 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Una vegada més trobem un edifici que respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial de finals del 
segle XIX i principis del segle XX, amb la utilització eclèctica del repertori ornamental d’inspiració neoclàssica. La 
composició de la façana es desenvolupa a partir d’un eix principal i un de secundari i la repetició ordenada de buits 
de la mateixa proporció. 
 
La sobreposició del rètol publicitari i la substitució del tancament  per una persiana metàl·lica enrtotllable, alteren la 
percepció de l’edifici. 
 
 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
 
La façana pel que fa a: 
- Composició i geometria, posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- baranes de fosa i balcons 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 
 

 

 

 

 

 

 
 

Entorn: 
 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 038b

SITUACIÓ: C/ Joan Goula, 30 U.T.M. núm: 2456219

DATA: AUTOR: PROPIETARI: M. Angeles Juanico Cateura



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 039a
 

SITUACIÓ: C/ Jofre 41 U.T.M. núm: 2159913 
 

DATA: 1905 
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Jorge Amich Soler 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/5b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 144 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 144 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 El carrer d’en Jofre delimita, juntament amb el carrer de Santa Magdalena, les illes de cases d’estructura de 
creixement lineal amb agrupacions tipològiques de cases de cos de les més homogènies i harmòniques que es 
conserven a Sant Feliu. 
Igual que algun exemple del carrer Boera i del propi carrer de Santa Magdalena, aquesta edificació és interessant 
atès que suposa una variació donada per l’amplada de la parcel·la. Basada en una disposició i composició 
simètriques a partir d’un eix central, manté els trets bàsics característics constructius, compositius i organitzatius 
que corresponen a la tipologia emprada, però recorrent a l’expressivitat ornamental més pròpia de la casa burgesa 
que de la casa obrera. 
 

 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
Les façanes pel que fa a: 
- composició i geometria, posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- baranes i balcons 
- tipologia de tancament de les obertures originals 

 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 039b

SITUACIÓ: C/ Jofre 41 U.T.M. núm: 2159913

DATA: 1905 AUTOR: PROPIETARI: Jorge Amich Soler



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 040a
 

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta 01 U.T.M. núm: 2454103 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Beatriz Malaret Sureda 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/1b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 3PP + àtic 
 

SUPERFICIE SOLAR: 70 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 210 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquí ens trobem amb una casa amb una ubicació de primer ordre, que està integrada en el front de cases de 
l’extrem de ponent del Passeig del Mar, amb una gran dominant visual. Un front, d’altra banda que es va 
consolidar a principis del segle XIX a partir de les cases semi-rurals de l’altre costat de la riera del Monestir. 
Seguint les característiques constructives més senzilles de finals del segle XIX i principis del segle XX, destaca 
per una composició poc habitual de la façana. L’ordenació simètrica de les obertures en dos eixos centrals es 
complementa amb la disposició, també simètrica, dels tres eixos horitzontals formats per les portes de planta 
baixa, el balcó corregut i el remat  amb barana de gelosia ceràmica. 
El cobriment de la riera l’any 1933 va ser la causa del desnivell existent entre el carrer i la planta baixa. 
 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La façana pel que fa a: 
- composició i geometria, posició dels sostres 
- número, forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- reixes, baranes i balcons 
- cornisa i barana gelosia de coronament 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 
 
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat 

 
 
Entorn: 

Aquest edifici queda integrat al conjunt format pels edificis núm. 1, 3 i 5-7 del c/ Juli Garreta i núm. 2 del Passeig Rius i Calvet 
(UTM: 2454103-02-01-04, respectivament). 
La modificació exterior de qualsevol d’ells ha de seguir les característiques compositives dels núm. 1 i 3, i queda 
condicionada a l’aprovació de l’Estudi de detall respecte del conjunt. 

 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 040b

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta 01 U.T.M. núm: 2454103

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Beatriz Malaret Sureda



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 041a
 

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta  03 U.T.M. núm: 2454102 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Negre Rovira, Juan 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: S.U./1b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 32 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 96 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Dolent 
 

ÚS ACTUAL: desocupat ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquí ens trobem amb una casa amb una ubicació de primer ordre, que està integrada en el front de cases e 
l’extrem de ponent del Passeig del Mar, amb una gran dominant visual. Un front, d’altra banda que es va 
consolidar a principis del segle XIX a partir de les cases semi-rurals de l’altre costat de la riera del Monestir. 
 
Les seves característiques responen, una vegada més, a les de la tipologia residencial entre mitgeres de finals del 
segle XIX i principis del XX, amb el mínim esforç ornamental concentrat a la barana del balcó corregut 
(possiblement fruit d’una modificació). 
 
El reduït  tamany de la finestra que apareix a la planta primera no afecta tant la imatge de l’edifici, el valor del qual 
s’ha d’entendre des del conjunt al que s’integra. 
 

 

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La façana pel que fa a: 
- composició i geometria, posició dels sostres 
- forma i dimensió de les obertures originals 
- baranes i balcons 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 
- alçada del pla de façana 

 
 
 
 
 
Entorn: 

Aquest edifici queda integrat al conjunt format  
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 041b

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta 03 U.T.M. núm: 2454102

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Negre Rovira; Juan



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 042a
 

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta, 25 U.T.M. núm: 2455120 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI:  Cosp Barceló; Aurora 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1b 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 98 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 221 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquest edifici s’aixeca en un front de carrer irregular, que s’ha anat configurant per la substitució paulatina de 
l’antiga edificació semi-rural de l’altre costat de la riera del Monestir. 
 
Sense tractar-se d’un edifici de primer ordre, en ell hi trobem les constants tipològiques de les causes urbanes de 
finals del segle XIX  i principis del segle XX: composició simètrica de la façana organitzada amb la disposició de 
les obertures en tres eixos verticals, sobre la que apareix, en més o menys grau, el repertori ornamental 
d’inspiració neoclàssica. 
 
L’intent de significació de l’edifici es fa només a través dels balcons correguts (habitualment, per facilitat 
constructiva, cada obertura tenia la seva llosa) i dels estucs i esgrafiats dels emmarcaments i les franges de 
forjats. Fixem-nos que els motius vegetals del revestiment i l’emmotllat de les baranes de fosa coincideixen amb 
els de l’edifici veí al núm. 27 
 
 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
La façana pel que fa a: 
- composició i geometria, posició dels sostres 
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals 
- reixes, baranes  i balcons originals, esgrafiats 
- tipologia de tancaments de les obertures originals 

 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 042b

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta  25 U.T.M. núm: 2455120

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Cosp Barceló; Aurora



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa Dawson  E 043a
 

SITUACIÓ: C/ Juli Garreta  33 U.T.M. núm: 2355505 
 

DATA: 1941 
 

 AUTOR: Joan Bordàs i Salellas  
(1888-1961) 

 PROPIETARI: Lina Dawson Albiñana 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a 
 

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP + àtic 
 

SUPERFICIE SOLAR: 30 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 105 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo 
 

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Aquesta casa, amb una implantació en un petit solar condicionada pel cobriment de la riera, representa una de les 
principals aportacions de Sant Feliu a l’arquitectura del primer període del moviment modern, en el que les noves 
idees encara no trenquen del tot amb la tradició constructiva tradicional. 
 
Efectivament, l’estructura de la casa es segueix confiant al sistema de parets de càrrega i sostres unidireccionals, 
però es substitueixen en la planta primera per pòrtics que permeten incorporar la superfície de la galeria volada 
(és una aproximació a l’estructura de peus drets com a generadora de la planta diàfana) i permet, també, la 
llibertat formal en els forats de façana, amb noves proporcions que ja no responen a exigències estructurals. 
Desapareix la component vertical i s’accentua la composició asimètrica 
 
A diferència de les edificacions tradicionals on la cantonada era la simple intersecció de dos plans massissos, aquí 
es reconeix com a punt principal de màxima tensió: dona  continuïtat al parament de façana a través de la 
volumetria corbada, es deslliga de qualsevol implicació estructural perforant-la amb oberturse que s’aproximen a la 
finestra apaisada i es significa en relació al coronament de la façana. 
 
 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La configuració volumètrica i estructural 
 
La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i 
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (tipologia de tancaments de les obertures) i 
textures. 

 
 
 
Entorn: 

El canvi volumètric de la finca UTM núm. 2355504 situada a l’avinguda Juli Garreta 35 / Tvra. De la Riera 5, queda 
condicionat a l’aprovació prèvia del corresponent Estudi de Detall 

 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Dawson E 043b

SITUACIÓ: C/ juli Garreta 33 U.T.M. núm: 2355505

DATA: 1941 AUTOR: Joan Bordàs i Salellas
(1888-1961)

PROPIETARI: Lina Dawson Albiñana, Lina



 

 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS 

D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC 

 

Casa entre mitgeres  E 044a
 

SITUACIÓ: C/ Les Voltes  09 U.T.M. núm: 2455306 
 

DATA:  
 

 AUTOR:   PROPIETARI: Josefa Cosp Bota 

 

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a 
 

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 3PP 
 

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 230 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular 
 

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa 
 

VALORACIÓ:  

 Ens trobem davant d’un dels pocs exemples que tenim d’implantació de la casa burgesa neoclàssica de finals del 
segle XIX i principis del XX, en la zona embrionària del teixit urbà medieval, on encara perdura el traçat irregular 
dels carrers (recordem que l’assentament definitiu de Sant Feliu té els orígens al voltant de l’actual Monestir i de la 
riera).  
 
Es repeteixen, una vegada més, les constants tipològiques presents en molts edificis del carrer Maragall, 
Penitència, etc, basades en una ordenació tradicional de la façana sobre la que s’aplica el repertori ornamental 
d’inspiració neoclàssica i producció estandaritzada com a reflex del potencial econòmic de la propietat, amb 
resultats habitualment eclèctics. 
 
L’addició de la tercera planta, ha eliminat el sobre-cornisa original de l’edifici  i es troba, segons el vigent PGOU, 
en situació de volum disconforme. 

 

 

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès 
 

OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
 
La integritat de la façana, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels 
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats, 
cornises i relleus ornamentals, baranes i reixes de ferro forjat, tipologia de tancament de les obertures), textures i cromatisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorn: 

 
 
 
 
 

 



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 044a

SITUACIÓ: C/ Les Voltes  09 U.T.M. núm: 2455306

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Josefa Cosp Bota



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 045a

SITUACIÓ: C/ Les Voltes  18 U.T.M. núm: 2456114

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Isabel Palahi Jano

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT:  P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a

TIPOLOGIA: Casa semi-rural entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 58 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 116 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de les Voltes és un dels carrers més antics de la ciutat vella. Podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII, quan la formació de la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir. De la
construcció civil dels segles XIII, XIV i XV no queda cap edificació i només es conserven testimonis puntuals, com
aquesta finestra geminada que ha perdut la columna central i de la que no es pot assegurar que la situació actual
sigui la original.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix
OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Finestra geminada de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 045b

SITUACIÓ: C/ Les Voltes  18 U.T.M. núm: 2456114

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Isabel Palahi Jano



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 046a

SITUACIÓ: C/ Les Voltes  20 U.T.M. núm: 2456101

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Palahí Jano

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 40 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 90 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de les Voltes és un dels carrers més antics de la ciutat vella. Podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII, quan la formació de la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir. De la
construcció civil dels segles XIII, XIV i XV no queda cap edificació i només es conserven testimonis puntuals.

En aquest cas, el portal i la finestra d’aquesta casa responen a les característiques de les cases semi-rurals del
segle XVII i XVIII, de les quals en trobem forces exemples en altres carrers.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Porta i finestra amb brancals, escopidors i dintells de granit abuixardat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 046b

SITUACIÓ: C/ Les Voltes   20 U.T.M. núm: 2456101

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Palahi Jano



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Vilaret E 047a

SITUACIÓ: Rambla Vidal  48-50 U.T.M. núm: 2557410

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Miquel Vilaret Verges

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2c

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 290 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 655 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Desocupat ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Un cop enderrocades  les muralles l’any 1696, l’espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l’abat perquè fos urbanitzat. A mesura que va créixer el poble aquest espai es va anar convertint
en més cèntric fins arribar al segle XIX, assolint tot el protagonisme urbà que encara té, sobretot des del punt de
vista comercial i d’activitat social.

Aquest edifici té importància tant per la seva contribució històrica com per l’aportació a la conformació del caràcter
de la Rambla, des de l’òptica de l’arquitectura residencial de finals de segle XIX i principis del XX, amb les
constants tipològiques que han possibilitat aquella unitat que durant la segona meitat del segle XX s’ha començat
a perdre. En concret, cal destacar l’absència de repertori ornamental excessiu en benefici de la claredat
compositiva de la façana i l’ús de materials nobles, aspectes, tots dos, que contribueixen directament en la
dignificació de l’edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, emmarcaments de pedra, cornises, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Vilaret E 047b

SITUACIÓ: Rambla Vidal  48-50 U.T.M. núm: 2557410

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Miquel Vilaret Verges



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Edifici La Caixa E 048a

SITUACIÓ: C/Major  02-06 / Rambla Vidal  20-22 U.T.M. núm: 2656301

DATA: 1923-1924 AUTOR: Rafael Masó i Valentí
(1839-1923)

PROPIETARI: Caixa d’Estalvis “La Caixa”

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./4

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 285 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 573 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Caixa d’estalvis i
biblioteca

ÚS ORIGINAL: Caixa d’estalvis i
biblioteca

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
“...Aquest edifici pertany a l’època de major productivitat de Rafael Masó, tant pel número d’obres construïdes com
per la varietat de temes que tracta, així com per la dedicació a la restauració i rehabilitació de monuments...
...L’edifici té un interès especial perquè és la primera obra de nova planta en què apareix un to alhora modern i
tradicional, on la tradició catalana es converteix en el punt de referència per sobre de la modernitat de
l’arquitectura centreuropea que fins ara plantejava en els seus edificis, en l’intent de refondre-la en un llenguatge
contemporani. Aquesta nova intenció de Masó apareix perfectament definida en tots els seus elements. Passen a
primer pla, d’una manera ostensible, els elements procedents de la tradició: porxo, columnes estrigil·lades
d’argerata, arcs de punt rodó, columnes xaparres de pedra, torre mirador, ràfec, reixes renaixentistes, etc. Serà el
punt de partida de bona part de la seva arquitectura d’aquests anys: les cases de S’Agaró, les de la Urbanització
Teixidor, etc...
...Actualment, l’edifici es conserva amb algunes modificacions a la façana (s’ha eliminat la porta del c/ Major i s’ha
substituït per una arcada com les existents). Els interiors han desaparegut totalment. L’accés a la biblioteca és ara
pel carrer contigu, on s’ha traslladat l’antiga porta...” *

• Joan Tarrús i Narcís Comadira, “Rafael Masó, Arquitecte Noucentista”, Lunwerg Editores, S.A., 1996

Nivell de Protecció: B – Bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment.

Queda inclosa la façana del carrer Sant Llorenç núm. 13, pel que fa al portal de planat baixa. Els rètols que anuncien serveis
públics s’hauran d’adequar al que disposa la normativa del present P.E.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:
Format per les finques:
- UTM. 2656302 (c/ Major, 8): l’alçada reguladora total queda fixada per la línia de l’actual cornisa
- UTM.2656310 (Rambla Vidal, 16-18):l’alçada reguladora total de la façana queda fixada per l’actual.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Edifici La Caixa E 048b

SITUACIÓ: C/Major  02-06  / Rambla Vidal  20-22 U.T.M. núm: 2656301

DATA: 1923-1924 AUTOR: Rafael Masó i Valentí
(1839-1923)

PROPIETARI: Caixa d’Estalvis “La Caixa”



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 049a

SITUACIÓ: C/ Major  05 U.T.M. núm: 2557609

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Victòria Caselles Roma

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: Casa entre mitgerse, de PB+2PP

SUPERFICIE SOLAR: 98 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 259 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.

En aquest context, l’edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII, i s’hi pot trobar de manera
reiterativa el remarcat amb granit de les obertures i la barana que combina montants llisos i en forma de tirabuixó.
La dimensió de l’entrada de la planta baixa respon a l’ús d’aquesta planta lligat directament a l’activitat del
propietari (obradors artesans, etc.). Un altre fet característic és la composició d’obertures amb un sol eix, que
respon al desenvolupament de l’estructura en una sola crugia.

Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara la substitució de la cornisa i
tortugada ceràmiques per una altra cornisa la dimensió de la qual fa que es sobreposi parcialment a l’arc de granit
de l’últim balcó, o la cornisa de coronament de la planta baixa amb una funció purament ornamental impròpia de
l’època.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de la façana, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (arrebossats,
cornises i coronaments, brancals i dintell de pedra, tipologia de tancament de les obertures), textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 049a

SITUACIÓ: C/ Major   05 U.T.M. núm: 2557609

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Victòria Caselles Roma



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 050a

SITUACIÓ: C/ Major  07 U.T.M. núm: 2557608

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Josep Illa Molinas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 117 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 216 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des de segle XVIII fins
al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal, i s’hi
pot trobar el remarcat amb granit de les obertures i el domini del ple sobre el buit.
Es detecten diverses modificacions respecte les característiques original, com ara l’eliminació de la teulada i la
cornisa i tortugada ceràmiques o la formació de balcons pròpia de la segona meitat segle XIX, etc.
S’ha de destacar, en la part posterior de l’edifici (carrer Sant  Llorenç 23), un element que es troba en altres dos
casos més  a Sant Feliu. Es tracta del tram de façana amb arcada de tres arcs de mig punt i balaustrada, com a
recurs per dotar de major presència al cos de planta baixa amb terrassa superior i donar continuïtat al front de
carrer.

El cos auxiliar que emergeix per damunt de la coberta afecta la percepció del volum de l’edifici

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Brancals i dintells de pedra
Llosanes i baranes dels balcons
Composició en eixos verticals de les obertures
Façana del núm. 23 de c/ Sant Llorenç, íntegrament

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 050b

SITUACIÓ: C/Major  07 U.T.M. núm: 2557608

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Josep Illa Molinas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Andreu E 051a

SITUACIÓ: C/ Major  08 U.T.M. núm: 2656302

DATA: 1895-96 AUTOR: PROPIETARI: Isabel Tell Rocabert

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP + semi-soterrani

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 216 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap al raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del segle XIX en quant a
criteris compositius. L’única concessió ornamental apareix a la cornisa de remat, en la que apareixen els coneguts
elements prefabricats.
Com a variació del tipus, apareix una planta semisoterrada que emergeix fent de sòcol de la façana. Diverses
reformes interiors es reflecteixen en la façana per la modificació del tamany de les obertures afectades

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- reixes, baranes i balcons
- sòcol, cornisa i coronament
- tipologia de tancaments de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Andreu E 051b

SITUACIÓ: C/ Major  08 U.T.M. núm: 2656302

DATA: 1895-96 AUTOR: PROPIETARI: Isabel Tell Rocabert



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 052a

SITUACIÓ: C/Major  09 U.T.M. núm: 2557911

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Robert  Pallí Sala

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 180 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 325 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap al raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal: el
domini del ple sobre el buit, la disposició d’obertures en un sol eix vertical o la mostra dels carreus regulars en la
cantonada.
Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara l’eliminació de la teulada i la
cornisa i tortugada ceràmiques o la formació de balcons pròpia de la segona meitat de segle XIX, el canvi de les
proporcions de l’obertura dels balcons del primer pis, etc.
El cos auxiliar que emergeix per damunt de la cornisa, en la façana lateral, afecta la percepció del volum de
l’edifici

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Disposició de les obertures de la façana en un eix vertical
Llosanes i baranes dels balcons

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 052b

SITUACIÓ: C/Major  09 U.T.M. núm: 2557911

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Robert Pallí Sala



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Seguretat Social / Bertran E 053a

SITUACIÓ:  C/ Major 10-12 / Sant llorenç 16 - 18 U.T.M. núm: 2657801

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Llorens Cid; Joaquin

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 180 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 738 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

Aquest edifici no va més enllà de l'aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del segle XIX en quant a
criteris compositius.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels forjats
- forma i tamany de les obertures
- baranes de fosa i balcons

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases Seguretat Social / Bertran E 053b

SITUACIÓ: C/ Major 10-12 / Sant llorenç 16 - 18 U.T.M. núm: 2657801

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Llorens Cid, Joaqin



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 054a

SITUACIÓ:  C/ Major, 11 U.T.M. núm: 2557910

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Del Barba, Bruno

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 132 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest context, l'edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal, i s'hi
pot trobar el remarcat amb el granit de les obertures, el domini del ple sobre el buit i la disposició d'obertures en un
sol eix vertical com a reflex de la crugia estructural única.

Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara l'eliminació de la teulada i la
cornisa i tortugada, ceràmiques o la formació de balcons pròpia de la segona meitat del segle XIX i l'aparició
d'obertures que s'aparten dels criteris compositius.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Disposició de les obertures en un eix vertical.

brancals de pedra del balcó de planta primera i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 054b

SITUACIÓ: C/ Major, 11 U.T.M. núm: 2557910

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Del Barba, Bruno



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 055a

SITUACIÓ:  C/ Major, 15 U.T.M. núm: 2557908

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 132 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest context, l'edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal, i s'hi
pot trobar el remarcat amb el granit de les obertures, el domini del ple sobre el buit i la disposició d'obertures en un
sol eix vertical com a reflex de la crugia estructural única.

Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara l'eliminació de la teulada i la
cornisa i tortugada, ceràmiques o la formació de balcons pròpia de la segona meitat del segle

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Disposició de les obertures en un eix vertical

Escopidor, brancals, dintell i arc de pedra

Llosana i barana del balcó

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 055b

SITUACIÓ: C/ Major, 15 U.T.M. núm: 2557908

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 056a

SITUACIÓ:  C/ Major, 26 / Sant Antoni 13-17 U.T.M. núm: 2657703

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Tornabells Casadevall,
Mercedes

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 370 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest edifici, que segueix les constants de l'edificació residencial de finals del segle XIX, hi destaquen com a
fets diferencials la seva volumetria dividida en dos cossos aparentment simètrics de planta baixa i tre pisos, units
per un tercer cos de planta baixa i pis en forma de galeria, rematats per una cornisa molt present, semblant a la
que trobem al núm. 35 del mateix carrer. Aquesta simetria, tot i la imatge unitària del conjunt, queda trencada pel
número, tamany i forma de les obertures, alçada dels sostres intermitjos i motius ornamentals emprats, fet que es
podria correspondre amb diverses fases constructives.

En els baixos d'aquest edifici, actualment modificats fins al punt de depreciar la seva imatge global, hi hagué la
confiteria modernista de can canals, dissenyada per Pere Pasqual el 1904, amb el característic drac de Joan
Lafarga-

Cal fer notar l'impacte del traçat de línies aèries en la cantonada.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- cornisa barana de coronament
- tipologia de tancaments de les obertures originals
- 

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 056b

SITUACIÓ: C/ Major, 26 / Sant Antoni, 13-17 U.T.M. núm: 2657703

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Tornabells Casadevall,
Mercedes



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Farmàcia Ruscalleda E 057a

SITUACIÓ:  C/ Major, 36 / Creu, 19-21 U.T.M. núm: 2657405

DATA: 1909 AUTOR: General Guitart i Lostló (1859-
1926)

PROPIETARI: Narcís i Concepció Ruscalleda
Sabater Poncio Falgueras

Ruscalleda

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 105 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 315 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest cas ens trobem davant un bon exemple de l'arquitectura d'inspiració modernista. Hi apareixen les
preocupacions característiques d'aquest moviment artístic, des de la recerca de l'expressivitat constructiva del
totxo vist en la planta baixa i els brancals de les obertures superiors (encara que sigui a partir d'una imitació amb
un estucat), fins al joc de les línies corbades, passant per la importància concedida als treballs artesanals del ferro
forjat i la vidriera emplomada (dels que només es conserva el rètol exterior).

En una reforma molt desafortunada, s'ha substituït la tribuna vidriada de la cantonada del primer pis per un cos
volat de dues plantes d'alçada i d'aparença massissa (amb banderola publicitària inclosa), que desvirtua
completament tot l'esforç fet en l'assignació de la cantonada de l'edifici.

En l'interior de la farmàcia es conserven les prestatgeries originals.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements sortints, la forma
i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (estucats, aplacats, baranes i reixes de ferro forjat, carreus,
enmarcaments de pedra, cornises, relleus ornamentals, ceràmica vitrificada, tipologia de tancaments de les obertures),
textures i cromatisme.

En quant a la tribuna, la planta superior de la tribuna queda definida com a element fora d'ordenació (només s'admet el seu
ús com a balcó). La planta inferior haurà de recuperar la imatge de lleugeresa que tenia originalment, sense desvirtuar el pla
de la façana.

La integritat dels elements originals de la farmàcia de la planta baixa, tant a l'interior com l'exterior, especialment el rètol de
ferro forjat i vidre emplomat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Farmàcia Ruscalleda E 057b

SITUACIÓ: C/ Major, 33 / Creu, 19-21 U.T.M. núm: 2657405

DATA: 1909 AUTOR: General Guitart i Lostló (1859-
1926)

PROPIETARI: Narcís i Concepció Ruscalleda
Sabater Poncio Falgueras

Ruscalleda



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 058a

SITUACIÓ:  C/ Major, 35-37 / Creu, 22-28 U.T.M. núm: 2658808

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Sala Herrero, Mª Dolores

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 337 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 550 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest edifici, que segueix les constants de l'edificació residencial de finals del segle XIX, hi destaquen com a
fets diferencials l'alçada de només planta baixa i una planta pis, rematats per una cornisa molt present, semblant a
la que trobem al núm. 26 del mateix carrer.

S'ha modificat la proporció de les finestres de planta baixa.

Cal remarcar la creu de terme situada al pai interior de l'edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Disposició de les obertures en eixos verticals

Ornamentació de brancals i dintells

Llosanes i baranes de balcons

La creu de terme situada al pati interior de l'edificai.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 058b

SITUACIÓ: C/ Major, 35-37 / Creu, 22-28 U.T.M. núm: 2658808

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Sala Herrero, Mª Dolores



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 059a

SITUACIÓ:  C/ Major, 36 U.T.M. núm: 2757201

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Isidre Juya i Pijuan, Montserrat
ijoan i Roig i Isidre Juan i Pijuan

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa en cantonada de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 620 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

En aquest edifici no va més enllà dels principis bàsics de la casa de finals del segle XIX, en la que sobre
l'ordenació tradicional d'obertures apareix, amb més o menys grau, el repertori d'elements ornamentals d'inspiració
neoclàssica.

Es detecten dues modificacions de les característiques  originals, com són l'addicció de la tercera planta i la
modificació de les obertures del local comercial de planta baixa. Al contrari que la primera, aquesta segona
variació deprecia lleugerament la imatge global de l'edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Disposició de les obertures en eixos verticals

Ornamentació de brancals i dintells

Llosanes i baranes de balcons

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 059b

SITUACIÓ: C/ Major, 36 U.T.M. núm: 2757201

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Isidre Juya i Pijuan, Montserrat
ijoan i Roig i Isidre Juan i Pijuan



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 060a

SITUACIÓ:  C/ Major, 42 U.T.M. núm: 2757204

DATA: 1789 AUTOR: PROPIETARI: Ribas Turon, Concepcion

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa semi - rural en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 68 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 204 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem  que era la continuació de
l'antic carrer Major del recinte emmurallat, l'actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el raval
de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l'evolució de l'arquitectura residencial des del segle XVIII fins
al segle XX.

Tot i la rehabilitació poc afortunada de la qual ha estat objecte recentment, l'edifici, que ja havia patit modificacions
posteriors (especialment durant la primera meitat del s. XX) encara mostra les característiques pròpies de la
construcció del segle XVIII en la façana principal, i s'hi ha mantingut el remarcat amb granit de les obertures de
planta baixa i part de la cantonada.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 060b

SITUACIÓ: C/ Major, 42 U.T.M. núm: 2757204

DATA: 1789 AUTOR: PROPIETARI: Ribas Turon, Concepción



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Llonch E 061a

SITUACIÓ:  C/ Mall, 06 U.T.M. núm: 2458923

DATA: 1912 AUTOR: PROPIETARI: Serra Cosp, Josep Maria

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5d

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 270 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situat en el primer tram de carrer a cavall entre la Placeta de Sant Joan i la carretera de Girona, en un dels
primers punts d'expansió del casc antic un cop enderrocades les muralles, aquest edifici adopta recursos propis
del llenguatge de l'arquitectura modernista, sense allunyar-se excessivament de l'edificació residencial de finals
del segle XIX.

Així, sobre una composició de forats tradicional, amb les finestres més petites i allargades, es reforça
l'expressivitat dels elements estructurals: es valora l'obra vista com a element constructiu, encara que sigui a partir
d'una imitació amb un estucat, i es destaca el paper del dintell per sobre del simple enmarcat ornamental de les
obertures. La composició dels eixos de la façana s'allarga en forma de pinacles fins a la balaustrada de coronació.

La influència modernista es plasma, també, en els treballs de forja de les baranes dels balcons (les del primer pis
són iguales a les del carrer Maragall, 6).

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la composició dels sostres, els cossos i elements sortints, la
forma i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (estucats, aplacats, baranes i reixes de ferro forjat, carreus,
enmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Llonch E 061b

SITUACIÓ: C/ Mall, 06 U.T.M. núm: 2458923

DATA: 1912 AUTOR: PROPIETARI: Serra Cosp, Josep Maria



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Maruny E 062a

SITUACIÓ:  C/ Mall, 17 U.T.M. núm: 2357407-417

DATA: 1908 - 1909 AUTOR: J. Cassadó i Tissans i General
Guitart i Lostaló (1859-1926)

PROPIETARI: Maria Maruny i Estrada

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 784 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 670 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord - oest d'aquest eixample i en ell es van instal·lar membres de la burgesia del moment, com la família
del notari Josep Maruny i Puigmiquel.

En aquest edifici, utilitzant un llenguatge modernista abarrocat molt present a l'eixample barceloní que denota
l'origen de l'arquitecte, es centra en la composició de la façana en una tribuna de pedra situada al pis principal que
es prolonga lateralment i per la planta superior formant baranes calades i esculpides amb motius vegetals, que
com a contrapunt té la barbacana de coronament revestida per la cara inferior per rajoles ceràmiques.

L'ús generalitzat de la pedra, sobretot en la ornamentació esculpida, demostra la potència econòmica dels seus
propietaris, a qui possiblement pertanyen els rostres de l'home i la dona que apareixen formen la imposta de l'arc
de la porta principal.

La construcció auxiliar del fons del jardí, d'un modernisme més discret, és obra del General Guitart.

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès Local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai
edificat i l'espai lliure associat.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Maruny E 062b

SITUACIÓ: C/ Mall, 17 U.T.M. núm: 2357407-417

DATA: 1908 - 1909 AUTOR: J. Cassadó i Tissans i General
Guitart i Lostaló (1859-1926)

PROPIETARI: Maria Maruny i Estrada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Burgell E 063a

SITUACIÓ:  C/ Mall, 31 U.T.M. núm: 2258710

DATA: 1840 AUTOR: PROPIETARI: Madi Rosinyol, Josep

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 396 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 432 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord - oest d'aquest eixample i en ell es van instal·lar membres de la burgesia del moment, Es tracta per
tant, d'un carrer amb alguna mostra interessant de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa
neoclàssica, feta normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i
producció estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

La casa Burgell, possiblement un dels millors exemples d'aquesta casa burgesa neoclàssica, és d'una gran
sobrietat. Destaca per la contenció ornamental d'elements prefabricats, a canvi de fer extensiu l'ús de la pedra de
Girona treballada a tota la planta baixa i als enmarcaments de totes les obertures.

Un fet diferencial és la pèrdua de planeitat de la façana, en la que les franges verticals que corresponen als dos
eixos laterals d'obertures es retiren lleugerament de l'alineació de carrer per reforçar la centralitat de l'eix de
simetria. Destaca, també, el treball de forja de les reixes de les obertures laterals de la planta baixa.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la composició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, enmarcaments de pedra, cornises i balaustrada ceràmica, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les
obertures), textures i cromatisme.

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure interior de la parcel·la.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Burgell E 063b

SITUACIÓ: C/ Mall, 31 U.T.M. núm: 2258710

DATA: 1840 AUTOR: PROPIETARI: Madi Rosinyol, Josep



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 064a

SITUACIÓ:  C/ Mall, 49 U.T.M. núm: 2258205

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Edelmira Armengol Ibars

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 264 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 303 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquí ens trobem, una vegada més, amb l'actitud pròpia de la construcció residencial de la segona meitat del segle
XIX. Sobre una composició tradicional d'obertures es proposa una ornamentació que, en aquest cas, es limita al
tractament del revestiment: l'estucat imita el despesejament de carreus abuixardats, sobre el que es ressalten els
enmarcaments i les franges dels sostres amb sanefes esgrafiades de motius florals.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures
- reixes baranes i balcons
- estucats i esgrafiats
-  tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 064b

SITUACIÓ: C/ Mall, 49 U.T.M. núm: 2258205

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Edelmira Armengol Ibars



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 065a

SITUACIÓ:  C/ Mall, 56 U.T.M. núm: 2259818

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Fernandez Alvarez, Josefa

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./6b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 240 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 288 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquí ens trobem, una vegada més, amb l'actitud pròpia de la construcció residencial de la segona meitat del segle
XIX i principis del XX. Sobre una composició tradicional d'obertures es proposa una ornamentació que, en aquest
cas, es limita al tractament del revestiment, amb l'aplicació d'un esgrafiat amb motius florals més propi del
modernisme (aquest fet indueix a deslligar temporalment la construcció de l'edifici de la realització de l'esgrafiat)

Podem observar que les mènsules prefabricades dels balcons són gairebé idèntiques a les que apareixen en
l'edifici del núm. 14 del carrer del Mall.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- reixes baranes i balcons
- estucs i esgrafiats
- tipologia dels tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 065b

SITUACIÓ: C/ Mall, 56 U.T.M. núm: 2259818

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Fernandez Alvarez, Josefa



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 066a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 05 U.T.M. núm: 2658909

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Vicens Moner, Manel

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 78 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 210 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges + comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

En aquest cas les constants tipològiques es veuen depreciades per la intervenció a la planta baixa, en que s'ha
modificat la forma i tamany de les obertures i s'ha utilitzat un material de revestiment absolutament aliè. Per
damunt de la simplicitat compositiva i la contenció ornamental, destaca l'estuc en relleu.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- reixes baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures
- estucat, textures i cromatisme de les plantes pis

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 066b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 05 U.T.M. núm: 2658909

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Vicens Moner, Manel



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Plàcido E 067a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 06 / Algavira, 07 U.T.M. núm: 2658803

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albó Juncà, Josep

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 116 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 445 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX.

Aquest edifici de valor discret dins les constants tipològiques del moment, presenta un interessant treball de forja
d'evident influència modernista en les baranes dels balcons.

Les successives modificacions sofertes (obertura de la planta baixa, canvi del tamany interior de les balconades,
substitució de la barana de coronament) juntament amb la sobreposició del tendal i el rètol publicitari ajuden a
desmillorar en gran mesura el seu aspecte.

Antigament, en els baixos hi hagué la botiga modernista de queviures i confits de Joan Pagès, coneguda com Can
Plàcido.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Plàcido E 067b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 06 / Algavira, 07 U.T.M. núm: 2658803

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albó Juncà, Josep



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases Pujol E 068a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 21-23 U.T.M. núm: 2759120

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santos Guzman, Juan

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP i casa entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 400 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 489 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

Aquí ens trobem amb dues cases ben diferents. La primera, al núm. 21, amb un grau d'ornamentació elevat sobre
una composició d'obertures tradicional i la planta baixa modificada (les proporcions de la finestra i el tipus de
persiana no corresponen al tipus original). La segona, al núm. 23, partint d'una composició de dos eixos trencada
per la porta, altera la forma tradicional de les obertures i confia amb formes més properes al modernisme, que
s'extenen al treball de forj de les baranes i a la presència de ceràmica esmaltada en els elements ornamentals.
S'utilitzen els mateixos recursos per configurar l'interessat peti posterior d'aquesta casa ( a destacar la galeria
lateral de dos pisos), fet no massa habitual ja que moltes vegades les façanes interiors tenen un caràcter
secundari.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana del núm. 21:
- composició de la façana pel que fa a la disposició de les obertures en dos eixos verticals i a la composició dels sostres.
- revestiments i relleus ornamentats
- baranes i lleixes
- tipologia de tancament de les obertures
- textura i cromatisme

La façana del núm. 23:
- composició de la façana pel que fa a la disposició de les obertures en dos eixos verticals i a la composició dels sostres.
- revestiments, esgrafiats, elements de ceràmica esmaltada i elements ornamentals
- baranes i lleixes
- tipologia de tancament de les obertures
- textura i cromatisme

Pati del núm. 23:

- protecció integral de la relació de l'espai edificat amb l'espai lliure interior de la parcel·la.
Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases Pujol E 068b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 21-23 U.T.M. núm: 2759120

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santos Guzman, Juan



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 069a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 24-26 U.T.M. núm: 2758604

DATA: 1886-1887 AUTOR: PROPIETARI: Llado Alsina, Jaume

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 348 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 720 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges + PB
comerç

ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

En aquest cas l'ordenació de la façana, a més de la composició de tres eixos verticals, ve determinada per la
jerarquització amb tres eixos horitzontals que formen els dos balcons correguts i la cornisa amb balaustrada, amb
l'aportació de les franges ornamentades amb motius florals en l'estuc (ornamentació que trobem molt sovint en
aquest tipus d'edificis).

Remarcar la substitució parcial al centre de la barana de fosa del balcó del primer pis.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

- La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, dels cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (estucats, esgrafiats, baranes de fosa,
carreus, enmarcaments de pedra, cornisses i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancament de les
obertures), textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 069b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 24-26 U.T.M. núm: 2758604

DATA: 1886-1887 AUTOR: PROPIETARI: Llado Alsina, Jaume



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 070a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 30 U.T.M. núm: 2758606

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Casals Caus, Pau

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 192 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 300 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

En el cas d'aquesta casa, per damunt de les constants tipològiques compositives i contenció ornamental, destaca
la jerarquització  de la planta principal amb balcó corregut i major alçada de sostre i tamany d'obertures, així com
el tractament amb pedra de tota la façana de planta baixa. La inexistència del tercer balcó de la segona planta i
l'addicció d'una planta superior amb obertura correguda deprecien els valors tipològics, a pesar del tractament
unitari en la rehabilitació recent.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en tres eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints
- baranes de fosa i reixes de ferro forjat
- cornises i sòcols  originals
- tipologia de tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 070b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 30 U.T.M. núm: 2758606

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Casals Caus, Pau



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Estrada E 071a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 32 U.T.M. núm: 2758607

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Bech-de Careda Serra, Josep
Ignasi

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 192 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 231 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

En el cas d'aquesta casa, per damunt de les constants tipològiques compositives i contenció ornamental, destaca
la jerarquització de la planta principal amb balcó corregut i major alçada de sostre i tamany d'obertures, així com la
diferenciació de la planta baixa. La funció ornamental queda íntegrament confiada a l'estuc de façana mitjançant
l'expressió dels diversos tractaments (abuixardats, esgrafiats, enmarcaments, etc.)

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints
- baranes i reixes de ferro forjat
- cornises i sòcols  originals
- tipologia de tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Estrada E 071b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 32 U.T.M. núm: 2758607

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Bech-de Careda Serra, Josep
Ignasi



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 072a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 33 U.T.M. núm: 2759115

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Cabre Grasset, Guadalupe

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 958 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 724 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

Aquí ens trobem un altre cop amb la diferenciació de la planta baixa de pedra, la jerarquització de la planta
principal i la continuació ornamental, com a trets característics presents en moltes cases d'aquest carrer. un
aspecte diferent, però, és la realització de tots els enmarcaments amb carreus de pedra de Girona. L'addicció de
la planta superior s'ha realitzat de manera que no suposa una depreciació dels valors originals.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en tres eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures i dels elements sortints
- baranes i reixes de ferro forjat
- cornises, carreus i coronament
- tipologia de tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 072b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 33 U.T.M. núm: 2759115

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Cabre Grasset, Guadalupe



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 073a

SITUACIÓ:  C/ Maragall, 34 U.T.M. núm: 2758608

DATA: 1883 AUTOR: Pere Pasqual i Baguer (1848-1926) PROPIETARI: Bordas Barraquer, Mª Pilar

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 231 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 336 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans de la Processó, es va anar configurant a l'extrem del barri de Tueda resseguint el camí
de Palamós durant l'expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l'arribada del tren i la ubicació de l'estació
l'any 1892 que aquella "costa polsosa i excèntrica" de la infància Gaziel va esdevenir lloc d'interès perquè la nova
burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta, per tant, d'un
carrer amb una bona mostra de la nova tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica, feta
normalment per mestres d'obres, en la que el repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i producció
estandarditzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

Precisament aquesta és la casa on Gaziel visqué durant part de la seva infància. Amb totes les constants
tipològiques de composició, jerarquització i ornamentació presents al llarg del carrer, en aquest cas la unificació
dels balcons ajuden a minvar l'efecte de la falsa simetria dels tres eixos verticals de la façana. S'ha de destacar el
treball d'inspiració modernista en la barana de ferro forjat al balcó de la planta superior.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la composició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (revestiments, baranes i reixes de ferro
forjat, enmarcaments, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 073b

SITUACIÓ: C/ Maragall, 34 U.T.M. núm: 2758608

DATA: 1883 AUTOR: Pere Pasqual i Baguer (1848-1926) PROPIETARI: Boras Barraquer, Mª Pilar



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Cruañas E 074a

SITUACIÓ: C/Maragall 38 U.T.M. núm: 2758610

DATA: AUTOR: PROPIETARI: José Cruañas Mascort

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres

SUPERFICIE SOLAR: 186 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 285 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de
l’estació l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infancia de Gaziel va esdevenir lloc d’interès
perquè la nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren. Es tracta,
per tant, d’un carrer amb una bona mostra de la tipologia residencial del segle XIX: la casa burgesa neoclàssica,
feta normalment per mestres d’obres, en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica i producció
estandaritzada apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.
Aquesta casa, tot i mantenir les constants tipològoques, es diferencia de la resta de cases del carrer  per utilitzar el
llenguatge ornamental més proper al modernisme que al neoclasicisme (aparició del moviment en les formes
corvades de les lloses dels balcons, baranes, emmarcaments d’obertures i ornaments florals, aproximació a
l’expressivitat de la lògica constructiva en la disposició dels carreus de l’estuc, etc..) En quant a la composició, a
mpesar d’organitzar-se a partir de dos eixos verticals d’obertures, amb l’ornamentació de la cornisa i les lloses
dels balcons i la unificació d’aquestes, apareix un eix central com a primer nivell d’ordre compositiu

Nivell de Protecció: C- edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici ( estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures),
textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Cruañas E 074b

SITUACIÓ: C/ Maragall  38 U.T.M. núm: 2758610

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Jose Cruañas Mascort



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E075a

SITUACIÓ: c/ Maragall 40 U.T.M. núm: 2758611

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Leonor Sarquella Aragonés

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 168 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 168 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó, es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de
l’estació l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infància de Gaziel va esdevenir lloc d’interès
perquè la nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren.
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir
de la tipologia del segle XVIII (conserva les característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de
balcons, ús de la pedra del lloc, etc.) i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i
el carrer.
S’observen clarament dues alteracions de les característiques tipològiques que deprecien els valors originals:
l’obertura de la porta de garatge i la substitució de la cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- Composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- Forma i proporció de les obertures originals
- Escopidors, brancals i dintells de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 075b

SITUACIÓ: c/ Maragall  40 U.T.M. núm: 2758611

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Leonor Sarquella Aragonés



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 076a

SITUACIÓ: c/ Maragall 46 U.T.M. núm: 2859901

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó, es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de
l’estació l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infància de Gaziel va esdevenir lloc d’interès
perquè la nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren.
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir
de la tipologia del segle XVIII (conserva les característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de
balcons, ús de la pedra del lloc, etc.) i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i
el carrer.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- Forma i proporció de les obertures originals
- Escopidors, brancals i dintells de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 076b

SITUACIÓ: c/ Maragall  46 U.T.M. núm: 2859901

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 077a

SITUACIÓ: c/ Maragall 50 U.T.M. núm: 2859903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó, es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de
l’estació l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infància de Gaziel va esdevenir lloc d’interès
perquè la nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren.
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir
de la tipologia del segle XVIII (conserva les característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de
balcons, ús de la pedra del lloc, etc.) i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i
el carrer.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- Forma i proporció de les obertures originals
- Escopidors, brancals i dintells de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 077b

SITUACIÓ: c/ Maragall  50 U.T.M. núm: 2859903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 078a

SITUACIÓ: c/ Marquès de Robert  08 U.T.M. núm: 2259706

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio ??? Díaz

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 312 M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquest edifici, ubicat en el creixement urbanístic que s’exten pel pla de la riera de Sant Amanç durant la segona
meitat del segle XIX i principis del segle XX, no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de
l’època en quant a criteris compositius. L’única concessió ornamental i, per tant, intent de significació apareix a la
cornisa de remat, en les conegudes carteles prefabricades, en la unificació dels balcons i en els treballs de forja de
les baranes i reixes
EL manteniment de les seves carcterístiques originals fa que col.labori dignament a la conformació del caràcter del
carrer

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició en tres eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- Forma, dimensió  i enmarcament de les obertures i dels elements sortints
- Baranes i reixes de ferro forjat
- Cornises i sòcols
- Tipologia de tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 078b

SITUACIÓ: c/Marquès de Robert  08 U.T.M. núm: 2259706

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio ??? Díaz



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Viader E 079a

SITUACIÓ: Rambla Vidal  43 U.T.M. núm: 2457603

DATA: 1902 AUTOR: Pere Pascual i Baguer
(1848-1926)

PROPIETARI: Jose M. Viader Canals

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2c

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 196 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 374 M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges + impremta PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
 Un cop enderrocades les muralles l’any 1696, l’espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l’abat perquè fos urbanitzat. A mesura que va creixer el poble aquest espai es va anar convertint
en més cèntric fins arribar al segle XIX, assolint tot el protagonisme urbà que encara té, sobretot des del punt de
vista comercial i d’activitat social.
Aquest edifici recull la influència modernista en la ornamentació de la façana, tant pel que fa a la preferència per
les formes vegetals i florals com pel valor quees dona a les línies corbes sinuoses aplicades al traçat dels portals,
emmarcat de finestres, etc, mantenint, però, una disposició tradicional d’obertures.
Així mateix, són remarcables els treballs artesanals (el Modernisme revaloritza aquest tipus de procediments) de
l’artesonat de fusta i la passera perimetral que encara es conserven en el vestíbul

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucarts, esgrafiats, baranes i reixes de
ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme
El sostre artesonat i la passera perimetral del doble espai de vestíbul, també en la seva integritat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Viader E 079b

SITUACIÓ: Rambla Vidal  43 U.T.M. núm: 2457603

DATA: 1902 AUTOR: Pere Pascual i Baguer
(1848 – 1926)

PROPIETARI: Jose M. Viader i Canals



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 080a

SITUACIÓ: c/ Monestir  03 U.T.M. núm: 2355805

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Juan Faz Tejero i altre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 263 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 327 M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regul
ar

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Monestir està integrat en una de les zones més antigues de Sant Feliu, edificada a redors del Monestir, a
l’altra costat de la riera i, per tant, fora de la muralla. Degut a la seva situació i a la seva condició de cul-de-sac,
mai va esdevenir punt d’excessiu interès, ni tan sols durant la gran expansió urbana de finals del segle XIX i
principis del XX, i només hi apareixen puntualment exemples represenattius tipològics d’aquesta època.
Aquest potser és el més interessant. Sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem les característiques
constants dels edificis de certa representativitat, com l’ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels
forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta, les baranes de
fosa i les reixes de forja, la cornisa i el sòcol de pedra, l’estucat més o menys ornamental, etc.
La banderola publicitària deprecia la percepció dels valors de la façana

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucarts, baranes de fosa i reixes de ferro
forjat, emmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures),
textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 080b

SITUACIÓ: c/ Monestir  03 U.T.M. núm: 2355805

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Juan Faz Tejero i Altre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Muralla E 081a

SITUACIÓ: c/ Notaria  05 U.T.M. núm: 2356903

DATA: s. XIV AUTOR: PROPIETARI: Linkidos, S.A.

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1a

TIPOLOGIA: solar entre mitgeres sense edificar

SUPERFICIE SOLAR: 30 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 0 M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Recordem que la vila de Sant Feliu, duarnt els segles XIV, XV, XVI i XVII, estava protegida per la muralla
medieval, el traçat de la qual coincidia aproximadament amb els actuals carrers Juli Garreta, de l’Hospital, placeta
de Sant joan, Rambla Vidal i Passeig del Mar. D’aquesta construcció defensiva no en resta pràcticament cap
mostra, ja que va desaparèixer quan l’any 1696 els francesos van enderrocar les fortificacions de Sant Feliu
(excepte eles del Monestir)
En el fons d’aquest solar sense edificar s’hi troben les úniques restes visibles que ens permeten apreciar les seves
dimensions

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Muralla E 081b

SITUACIÓ: c/ Notaria  5 U.T.M. núm: 2356903

DATA: s. XIV AUTOR: PROPIETARI: Linkidos, S.A.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 082a

SITUACIÓ: c/ Notaria  06 U.T.M. núm: 2356614

DATA: 1872 AUTOR: PROPIETARI: Jaume Soler Albertí

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./1B

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 50 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 150 M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquest edifici no va més enllà de les característiques pròpies del segle XIX, amb la composició de la façana a
partir de la disposició tradicional d’obertures, en aquest cas amb un eix principal i un eix secundari. Els elements
ornamentals es limiten a les baranes de ferro forjat

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La composició de les obertures en eixos verticals.

Baranes i balcons

Emmarcaments de pedra

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 082b

SITUACIÓ: c/ Notaria  06 U.T.M. núm: 2356614

DATA: 1872 AUTOR: PROPIETARI: Jaume Soler Albertí



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Llinda de pedra E 083a

SITUACIÓ: c/ Nou del Garrofer  16 U.T.M. núm: 2359713

DATA: 1799 AUTOR: PROPIETARI: Antonio Anguela Dotras

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA:

SUPERFICIE SOLAR: 0 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: M2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquesta és una part d’una llinda de garnit datada l’any 1799. És interessant el dibuix gravat del conjunt de picassó
i macetes de picapedrer. No es pot precissar, però, si forma part d’una antiga obertura al mateix emplaçament o
d’una peça recuperada d’un altre edifici

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Llinda de pedra E 083b

SITUACIÓ: c/ Nou del garrofer  16 U.T.M. núm: 2359713

DATA: 1799 AUTOR: PROPIETARI: Antonio Anguela Dotras



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Albertí E084a

SITUACIÓ: c/Petinència  10 U.T.M. núm: 2558228

DATA: 1912 AUTOR: PROPIETARI: Jose Albertí Corominas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 190 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 217 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest edifici respòn plenament, doncs, a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres
d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica
i producció estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les
plantes, emmarcaments en formes geomètriques, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro
forjat, estucs imitació pedra, cartel·les i cornises prefabricades, etc., són constants que aquí també trobem.
La modificació d’una de les finestres de la planat baixa trenca amb la lògica compositiva de la façana

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- Reixes, baranes i balcons
- Cornises, relleus ornamentals i coronament
- Tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Albertí E 084b

SITUACIÓ: c/ penitència  10 U.T.M. núm: 2558228

DATA: 1912 AUTOR: PROPIETARI: Jose Albertí Corominas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E085a

SITUACIÓ: c/Petinència  14 U.T.M. núm: 2558229

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Hoteles Guixolenses S.A:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 429 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2275 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Hoteler ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest edifici respòn plenament, doncs, a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres
d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica
i producció estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les
plantes, emmarcaments en formes geomètriques, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro
forjat, estucs imitació pedra, cartel·les i cornises prefabricades, etc., són constants que aquí donen un resultat molt
més eclèctic que en altres cases.
Cal destacar l’estuc de colors amb franges esgrafiades. L’addició de la tercera planta amb columnes adosades
emmarcant les obertures ajuda a augmentar l’excessiu repertori formal. Malauradament l’edifici ha quedat
seccionat i desvirtuat degut a les modificacions a la planta baixa i a les persianes de les plantes pis.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- Reixes, baranes i balcons originals
- Estucats i esgrafiats
- Tipologia de tancament de les obertures
- Textures i cromatismes

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 085b

SITUACIÓ: c/ penitència  14 U.T.M. núm: 2558229

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Hoteles guixolenses S.A:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E086a

SITUACIÓ: c/Petinència  16 U.T.M. núm: 2558230

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Roselló Boleda

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 198 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 210 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest edifici respòn plenament, doncs, a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres
d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica
i producció estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les
plantes, emmarcaments en formes geomètriques, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro
forjat, estucs en aquest cas imitació d’obra vista a les plantes pis i imitació pedra a la planta baixa, cartel·les i
cornises prefabricades, etc., són constants que aquí també trobem.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la seva composició i geometria, com per la posició dels cossos i elements
sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofoco (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
emmarcaments de pedra, cornises i relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 086b

SITUACIÓ: c/ penitència  16 U.T.M. núm: 2558230

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Roselló Boleda



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E087a

SITUACIÓ: c/Petinència  18 U.T.M. núm: 2558231

DATA: 1920 AUTOR: PROPIETARI: Concepción Pla Gispert

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 207 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 288 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest edifici respòn plenament, doncs, a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres
d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica
i producció estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les
plantes, emmarcaments en formes geomètriques, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro
forjat, estucs imitació pedra, cartel·les i cornises prefabricades, etc., són constants que aquí també trobem.
Es pot observar com la implantació indiscriminada dels serveis públics i les escomeses desmillora notablement les
façanes, tant individualment com a tot el front de carrer

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- Reixes, baranes i balcons
- Tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 087b

SITUACIÓ: c/ penitència  18 U.T.M. núm: 2558231

DATA: 1920 AUTOR: PROPIETARI: Concepción Pla Gispert



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Sala E088a

SITUACIÓ: c/Petinència  19 U.T.M. núm: 2458905

DATA: 1904 AUTOR: Fèlix de Azúa de Pastors PROPIETARI: Narcís Ruscalleda Sabater

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 100 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 167 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquesta casa, tot i mantenir les constants tipològiques, es diferencia de la resta de cases del carrer per utilitzar el
llenguatge ornamnetal més proper al modernisme que al neoclasicisme (aparició del moviment en les formes
corvades de les lloses dels balcons, baranes, emmarcaments d’obertures, coronament i ornaments florals). En
quant a la composició, a pesar d’organitzar-se a partir de dos eixos verticals d’obertures, amb l’ornamentació de la
cornisa i les lloses dels balcons i al unificació d’aquestes, apareix un eix central com a primer nivell d’ordre
compositiu. Una altra diferència és que aquí es produeix una proposta exclusiva per a cads un dels elements de
façana sense recòrrer a l’ús del repertori de prefabricats.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integriatt, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sosttres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, emmarcaments, cornises i balautrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Sala E 088b

SITUACIÓ: c/ penitència  19 U.T.M. núm: 2458905

DATA: 1904 AUTOR: Fèlix de Azúa de Pastors PROPIETARI: Narcís Ruscalleda Sabater



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E089a

SITUACIÓ: c/Petinència  20 U.T.M. núm: 2558232

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Juan Buch Geli i Altre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 216 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 252 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest ediifci, tot i ser més discret que els altres destacats del carrer (practicament  igual que el situat al núm.18)
respon plenament a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres d’obres, basada en una
disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica i producció
estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les plantes,
emmarcaments en formes geomètriques en aquset cas molt simples, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes
i reixes de ferro forjat, estucs imitació pedra, cartel·les i cornises prefabricades, etc., són constants que aquí també
trobem

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integriatt, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sosttres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, emmarcaments, cornises i balautrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 089b

SITUACIÓ: c/ penitència  20 U.T.M. núm: 2558232

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Juan Buch Geli i Altre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E090a

SITUACIÓ: c/Petinència  24 U.T.M. núm: 2558234

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santiago Marí Lloveras

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 231 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 316 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carrers de la Rutlla i dels Metges sense edificar fins a la darrera dècada del segle
XIX. Aquest espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves
residències li va canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana.
Malauradament, per a la manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat
d’aquest segle, s’ha perdut del tot aquest caràcter de carrer.
Aquest edifici respòn plenament, doncs, a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta normalment per mestres
d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica
i producció estandaritzada apareix com a reflexe del potencial econòmic de la propietat. Jerarquització de les
plantes, emmarcaments en formes geomètriques, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro
forjat, estucs en aquest cas imitació d’obra vista a les plantes pis i imitació pedra a la planta baixa, cartel·les i
cornises prefabricades, etc., són constants tipològiques que es repeteixen successivament.
Podem pensar que la tercera planta és una addició posterior si ens fixem amb el canvi d’ornamentació i amb la
major densitat d’aparell de l’estuc

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la seva composició i geometria, com per la posició dels cossos i elements
sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofoco (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
emmarcaments de pedra, cornises i relleus ornamentals, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 090b

SITUACIÓ: c/ penitència  24 U.T.M. núm: 2558234

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santiago Marí Lloveras



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 091a

SITUACIÓ: C/Rutlla  11 U.T.M. núm: 2558224

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joaquima Blanch Rodríguez

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 95 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 260 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamòs. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiarció
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures.
Com ha passat en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat  la planta baixa, trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors. S’observa
també, l’agressió dels elements de les xarxes aèries encastats i la modificació desafortunada del tipus de
tancament de les balconeres, fent aparèixer les caixes de persiana a l’exterior

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès
OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 091b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  11 U.T.M. núm: 2558224

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joaquima Blanch Rodríguez



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 092a

SITUACIÓ: C/Rutlla  15 U.T.M. núm: 2558222

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ghirardi, Maurizio – Tello
Rodríguez, M. Carmen – Tella

Rodríguez, Fulgencio

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 240 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 260 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamòs. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiarció
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures.
Com ha passat en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat  la planta baixa, trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 092b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  15 U.T.M. núm: 2558222

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ghirardi, Mauricio – Tello
Rodríguez, M.Carmen – Tella

Rodríguez, fulgencio



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 093a

SITUACIÓ: C/Rutlla  17 U.T.M. núm: 2558221

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Narcís Estalès Buxó i altre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 126 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 297 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiarció
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures.
Com ha passat en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat  la planta baixa, trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors. S’observa
també, l’agressió dels elements de les xarxes aèries encastats.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats
- tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 093b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  17 U.T.M. núm: 2558221

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Narcís Estalés Buxó i altre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 094a

SITUACIÓ: C/Rutlla  27 U.T.M. núm: 2559724

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Pla Feliu

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 106 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 219 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiarció
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures.
Com ha passat en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat  la planta baixa, trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors, amb
l’agreujant que suposa l’aparició indiscriminada de rètols publicitaris

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 094b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  27 U.T.M. núm: 2559724

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Pla Feliu



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 095a

SITUACIÓ: C/Rutlla  29-33 U.T.M. núm: 2559723

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: - - -

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: - - -

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Les característiques originals d’aquest edifici són les pròpies de l’edificació del segle XVIII, en què s’imposava l’ús
del balcó però encara amb lloses pesants de granit que es mostraven més com a un relleu de la façana que no
com a un vol decidit. Les baranes, forjades amb muntants llisos i en forma de tirabuixó i s’empren sistemàticament
fins a mitjans del segle XIX. La dominant del ple sobre el buit i la cornisa i tortugada ceràmiques apareixen també
com a constants tipològiques d’aquest moment.
L’actual procés de rehabilitació integral, ha de mantenir els elements característics indicats netejant-los fins i tot de
les contaminacions ornamentals de què havien estat víctimes en posteriors reformes poc encertades.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La configuració volumètrica

La teulada amb la cornisa i tortugada ceràmiques

La façana pel que fa a:
- composició de els obertures a partir de tres eixos verticals
- proporcions tipològiques d’obertures
- lloses de granit i baranes de forja originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 095b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  29-33 U.T.M. núm: 2559723

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 096a

SITUACIÓ: C/Rutlla  35 U.T.M. núm: 2559722

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Lorenzo Ventura Vilanova

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 96 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 198 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.

Aquesta finca, juntament amb la veïna, al núm.37, formen una mateixa unitat constructiva, que respon a les
constants tipològiques dels edificis d’aquesta època, amb la única variant de l’agrupació formal de dues unitats.

Actualment s’observa un fet que convé evitar, com és la intervenció individualitzada en les obres de millora i
conservació, donant com a resultat una imatge depreciada del conjunt.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (revestiments, aplacats, baranes i reixes
de ferro forjat , carreus, emmarcaments de pedra, cornises i coronament, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 096b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  35 U.T.M. núm: 2559722

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Lorenzo Ventura Vilanova



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 097a

SITUACIÓ: C/Rutlla  37 U.T.M. núm: 2559721

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Angela Basart Romaguera

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 117 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 256 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.

Aquesta finca, juntament amb la veïna, al núm.35, formen una mateixa unitat constructiva, que respon a les
constants tipològiques dels edificis d’aquesta època, amb la única variant de l’agrupació formal de dues unitats.

Actualment s’observa un fet que convé evitar, com és la intervenció individualitzada en les obres de millora i
conservació, donant com a resultat una imatge depreciada del conjunt.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (revestiments, aplacats, baranes i reixes
de ferro forjat , carreus, emmarcaments de pedra, cornises i coronament, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 097b

SITUACIÓ: C/ Rutlla  37 U.T.M. núm: 2559721

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Angela Basart Romaguera



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 098a

SITUACIÓ: C/Rutlla – C/ Sant Antoni – C/ Verdaguer U.T.M. núm: 2658601

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pere Ararà Chaleindard

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB +2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 187 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 748 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.

Aquest edifici és fruit de la reforma portada a terme de manera conjunta, durant la primera meitat del segle XX, en
tota l’illa de cases, tal i com succeí anteriorment a l’illa veïna dels carrers Rutlla / Sant Domènec / Sant Antoni /
Verdaguer. La seva geometria permet significar el gir de la cantonada amb l’aparició de tribunes i cossos.

Com ha passar en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat la planta baixa, trencant la unitat de lafaçana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors, amb
l’agreujant que suposa l’aparició indiscriminada de rètols comercials.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La composició de les obertures en eixos verticals.

Els balcons, baranes, balaustrades i tribunes

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 098b

SITUACIÓ: C/ Rutlla – c/ Sant Antoni – c/ Verdaguer U.T.M. núm: 2658601

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pere Ararà Chaleindard



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 099a

SITUACIÓ: C/ Rutlla – c/ Sant Domènec – c/Sant Antoni – c/ Verdaguer U.T.M. núm: 2558701

DATA: 1878 AUTOR: PROPIETARI: Antonio Arias Anes i altres

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 387 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1271 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.

Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiració
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures. La variant tipològica que el fa
interessant és que es tracta d’una operació unitària a tota l’illa de cases (excepte el núm. 21 del carrer Verdaguer),
tal i com succeeix, també, a l’illa veïna dels carrers Rutlla / Sant Antoni / Verdaguer. La seva geometria permet
significar el gir de la cantonada amb l’aparició de tribunes segurament posteriors.

Com ha passar en molts altres edificis, degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament s’ha
reformat  la planta baixa, trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors, amb
l’agreujant que suposant l’aparició indiscriminada de rètols comercials.

Cal fer notar la placa amb el nom del carrer de la Rutlla en la cantonada amb el carrer Sant Domènec. Es  tracta
d’una placa de ceràmica negre de Quart  inspirada en l’estètica noucentista

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La  conformació volumètrica i estructural

Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes, balcons i tribunes
- cornises i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les oberturse
- textures i cromatisme

La placa de carrer de ceràmica de Quart, de la cantonada c/Rutlla – c/Sant Domènec

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 099b

SITUACIÓ: C/ Rutlla – c/ Sant Domènec –c/ Sant Antoni – c/ Verdaguer U.T.M. núm. 2558701

DATA: 1878 AUTOR: PROPIETARI: Antonio Arias Anes i altres



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 100a

SITUACIÓ: C/ Sant Antoni  25 U.T.M. núm: 2657304

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio Llado Vidal

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 72 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 236 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Ens  trobem, una vegada més, amb un exemple de les constants tipològiques de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos verticals, sobre la que
apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i
resultat eclèctic.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i esgrafiats
- tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 100b

SITUACIÓ: C/ Sant Antoni  25 U.T.M. núm. 2657304

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Antonio Llado Vidal



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 101a

SITUACIÓ: C/ Sant Antoni  32 U.T.M. núm: 2657411

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Jaume Provensal Baus

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 180 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 270 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Ens  trobem, una vegada més, amb un exemple de les constants tipològiques de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en tres eixos verticals, sobre la que
apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i
resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:

- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i esgrafiats
- tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 101b

SITUACIÓ: C/ Sant Antoni  32 U.T.M. núm. 2657411

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Jaume Provensal Baus



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 102a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  011 U.T.M. núm: 2657807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: José Camús Comas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 195 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal, i s’hi
pot trobar el remarcat amb granit de les obertures, el domini del ple sobre el buit i la teulada amb cornisa i
tortugada ceràmiques.
Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara la formació de balcons pròpia
de la segona meitat segle XIX, etc.
S’ha de destacar l’impacte negatiu del tendall i la retolació comercial, que pràcticament amaguen els valors de la
façana.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Cornisa i tortugada ceràmiques.
Brancals i dintells de granit
Llosanes i baranes dels balcons
Composició en eixos verticals de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 102b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  011 U.T.M. núm. 2657807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: José Camús Comas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 103a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  013 U.T.M. núm: 2657806

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Barraquer Garrigosa

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 75 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 195 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.

En aquest context, l’edifici mostra alguna característica de la construcció del segle XVIII en la façana principal,
com el remarcat amb granit del balcó del primer pis. La llosa i la barana corresponen a una operació pròpia de la
segona meitat segle XIX.

Per  les modificacions que s’han realitzat posteriorment, la façana ha perdut qualsevol interès a nivell global

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

L’emmarcament de granit, la llosa i la barana de ferro forjat del balcó del primer pis.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 103b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  013 U.T.M. núm. 2657806

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Barraquer Garrigosa



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 104a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  024 U.T.M. núm: 2657309

DATA: 1911 AUTOR: PROPIETARI: Gas Costa Brava S.A.

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 60 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 150 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.

En aquest context, l’edifici sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona
meitat del segle XIX i principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos
verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com  per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (revestiments, aplacats, baranes i
reixes de ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i coronament, tipologia de tancaments de les obertures),
textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 104b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  024 U.T.M. núm. 2657309

DATA:  1911 AUTOR: PROPIETARI: Gas Costa Brava S.A.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 105a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  025-27 U.T.M. núm: 2657906

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Salgas Felip i altre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 97 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 211 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos verticals, sobre la que
apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i
resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.
La variant tipològica que el fa m´ñes interessant, però, és la seva conformació volumètrica. Per l’amplada de
parcel·la, a partir de la planta primera queda segregat en dos volums de diferent alçada, amb un pati intermig que
apareix en façana i que possibilita una relació molt més suggerent entre l’interior i l’exterior (il·luminació natural,
vites, etc.). Cal valorar, també, la influència del pati en la percepció de l’espai urbà, al que antigament es mostrava
a través d’una gelosia col·locada damunt la balaustrada.

Malauradament , la desafortunada reforma de la planta baixa, que ha eliminat l’estuc en relleu i les finestres amb
columnes intermitges, deprecia molt la imatge global de l’edifici.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- reixes, baranes i balcons
- estucats i esgrafiats
- tipologia de tancament de les obertures

La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 105b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  025-27 U.T.M. núm. 2557906

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Salgas Felip i altre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 106a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  029 U.T.M. núm: 2557905

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Federico Albertí Wirsing

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 138 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures en eixos verticals, sobre la que apareix, en major o
menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a
reflex del potencial econòmic del propietari.
La variant tipològica que el fa més interessant, però, és la seva conformació volumètrica. Per l’amplada de
parcel·la, a partir de la planta primera queda segregat en dos volums de diferent alçada, amb un pati intermig que
apareix en façana i que possibilita una relació molt més suggeriment entre l’interior i l’exterior (il·luminació natural,
vites, etc.). Cal valorar  la influència del pati en la percepció de l’espai urbà, al que antigament es mostrava a
través d’una gelosia aporticada. Destaca, també, la formalització de la cornisa.
Malauradament, la desafortunada reforma de la planat abixa, que ha eliminat el portal central i les finestres
aparellades dos s dos a cada banda amb les seves reixes de fosa, deprecia molt la imatge global d’un edifici que,
molt lligat al món dels indians, sens dubte, era singular.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- estucats, esgrafiats i elements ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme originals

La coberta pel que fa a:
- els materials d’acabat
- el ràfec, les mènsules de fusta i l’ornamentació floral del fris

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 106b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  029 U.T.M. núm. 2557905

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Federico Albertí Wirsing



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Bohigas E 107a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  054 U.T.M. núm: 2559732

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Josefa Bohigas Anglada

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 215 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 180 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures en eixos verticals, sobre la que apareix, en major o
menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a
reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- sòcol, careus i cornisa
- reixes, baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Bohigas E 107b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  054 U.T.M. núm. 2559732

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Federico Albertí Wirsing



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 108a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  060 U.T.M. núm: 2559735

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Codina Prats

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 210 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 345 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures en eixos verticals, sobre la que apareix, en major o
menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a
reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- Composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- estucats, sòcol i cornises
- reixes, baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 108b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  060 U.T.M. núm. 2559735

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Codina Prats



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 109a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  063 U.T.M. núm: 2558209

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Hospital Municipal

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 130 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 210 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures en aquest cas en dos eixos verticals, sobre la que
apareix, en un esforç possiblement excessiu, el repertori ornamental d’elements industrialitzats i d’altres exclusius
(en els emmarcaments de balconeres i en els treballs de forja de les baranes) d’inspiració neoclàssica i resultat
eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, aplacats, carreus,
emmarcaments de pedra, cornises i coronament, baranes i reixes, tipologia de tancament de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 109b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  063 U.T.M. núm. 2558209

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Hospital Municipal



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Surís E 110a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  065 U.T.M. núm: 2558208

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Herederos de Alberto Surís

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 150 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 266 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici  mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d’obertures en aquest cas en dos eixos verticals reforçats pel
dibuix de l’estuc, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- reixes, baranes i balcons
- sòcol, cornises i coronamentç
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Surís E 110b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  065 U.T.M. núm. 2558208

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Herederos de Alberto Surís



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 111a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  075 U.T.M. núm: 2558203

DATA: 1955 AUTOR: PROPIETARI: Josefa Viñas Roca

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 190 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 156 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, aquesta casa respon a la tradició constructiva de la segona meitat del segle XIX i principis del
XX. Representa una variant tipològica de la casa de cos, gràcies a l’amplada de la parcel·la, desdoblant
simètricament la composició de la façana. S’hi adivina un intent de significació amb la utilització de la pedra en la
planta baixa i amb la continuïtat del balcó.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- sòcol i cornises
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 111b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  075 U.T.M. núm. 2558203

DATA: 1955 AUTOR: PROPIETARI: Josefa Viñas Roca



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 112a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  087 U.T.M. núm: 2459708

DATA: AUTOR: PROPIETARI: M. Àngels Llandrich i Gazo i
Altre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa semi – rural entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 132 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 110 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa respon a la tipologia del segle XVIII (conserva les
característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc, teulada amb
cornisa i tortugada ceràmiques, etc.) i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i
el carrer.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures originals
- escopidors, brancals i dintells de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 112b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  087 U.T.M. núm. 2459708

DATA: AUTOR: PROPIETARI: M. Àngels Llandrich Gazo i
altre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 113a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  089 U.T.M. núm: 2459707

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santiago Llorens Romaguera

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa semi – rural entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 160 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 130 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.

Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació d’habitatges encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa respon a la tipologia del segle XVIII (conserva les
característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc, teulada amb
cornisa i tortugada ceràmiques, etc.) i, per tant, contribueix a la lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i
el carrer.

S’observen dues alteracions que deprecien els valors originals: l’engrandiment de la finestra de la planta baixa i la
construcció d’un sòcol de pedra aplacada.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures originals
- escopidors, brancals i dintells de granit

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 113b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  089 U.T.M. núm. 2459707

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Santiago Llorens Romaguera



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa semi-rural E 114a

SITUACIÓ: C/ Sant Domènec  104-106 U.T.M. núm: 2460519

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Salvador Castellò Pages

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: Casa semi – rural entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 160 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 240 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

El carrer de Sant Domènec, per la seva ubicació i allargada, ens permet observar a través dels seus edificis
l’evolució de les diferents tipologies constructives i de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà,
des del segle XVIII fins al segle XX.

Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació d’habitatges estava al límit entre el casc
urbà i les afores. Aquesta casa respon a la tipologia a la tipologia de casa semi-rural dels segles XVII i XVIII
(conserva les característiques de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc,
teulada a dues aigües paral·leles a la façana amb cornisa  i tortugada ceràmiques, etc.) i, per tant, contribueix a la
lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i el carrer.

S’han d’evitar fets com la col·locació del fanal d’enllumenat públic.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural
La façana pel que fa a:
- composició en dos eixos verticals de les obertures originals,  posició dels sostres
- forma,  dimensió  i emmarcament de les obertures originals

La coberta pel que fa a:
- teula àrab, cornisa i tortugada ceràmica

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 114b

SITUACIÓ: C/ Sant  Domènec  104-106 U.T.M. núm. 2460519

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Salvador  Castellò Pages



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de l’antiga factoria Castellò E 115a

SITUACIÓ: C/ Sant Isidre  01-21 U.T.M. núm: 2858933

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Castellò Heriz

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./15

TIPOLOGIA: Xemeneia industrial d’obra vista

SUPERFICIE SOLAR: 2339 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2780 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: En desús ÚS ORIGINAL: Xemeneia PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Aquesta xemeneia de secció poligonal és la de major dimensió i una de les poques que es conserven a Sant Feliu
(la única situada al centre de la ciutat).

El seu valor s’ha d’entendre tant des del punt de vista de la memòria històrica d’una època de fort
desenvolupament industrial, com de mostra  d’una tradició constructiva perduda.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de l’antiga factoria Castellò E 115b

SITUACIÓ: C/ Sant Isidre  01-21 U.T.M. núm. 2858933

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Castellò Heriz



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 116a

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  07-09 U.T.M. núm: 2556103

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Montserrat Fuster Roura

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 126 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 378 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.

Un dels pocs vestigis que queden de l’època és aquesta llinda de fusta de l’any 1666.

En la resta de la façana, trobem els balcons característiques del segle XVIII

La manca de continuïtat de l’eix vertical de disposició d’obertures i les successives reformes practicades, fan que
l’interès de l’edifici no vagi més enllà dels elements apuntats , entenent-los des de la seva contribució a la lectura
de l’evolució urbana de la ciutat.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:

- dintell de fusta de l’any 1666
- lloses i baranes dels balcons

Entorn:
Queda integrada a l’entorn del Mercat Municipal



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 116b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  07-09 U.T.M. núm. 2556103

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Montserrat Fuster Roura



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 117a

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  25 U.T.M. núm: 2456505

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Concepció Viader Viader

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 110 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 330 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.

Aquesta casa presenta les característiques d’edificació evolucionada a partir de la tipologia de casal del segle XVII
(encara conserva el portal amb dovelles de granit, el domini del ple sobre el buit i la teulada amb tortugada), però
amb l’aparició de dos balcons característics de la primera meitat del segle XIX, en els que la pedra usada ja és
calcària per assolir més vol i major lleugeresa.

Diverses modificacions en les obertures de planta baixa han alterat els valors del conjunt, sobretot la
desafortunada porta sobreposada a l’arc de pedra.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Les  façanes pel que fa a:

- Composició i geometria originaks, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- Tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cases entre mitgeres E 117b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  07-09 U.T.M. núm. 2456505

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Concepció Viader Viader



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 118a

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  28-30 U.T.M. núm: 2456311

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albert Gironès Costa, Roser
Falgueras Ruscalleda, Josep

Falgueras Falgueras

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 120 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 330 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquesta casa presenta les característiques d’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la tipologia dels
edificis residencials del segle XVIII (encara conserva dos portals de planat baixa i les balconeres del primer pis
emmarcats amb carreus de granit), amb l’aparició sistemàtica de balcons a totes les obertures i la substitució de la
tortugada per una cornisa amb sobrecornisa que amaguen la teulada.

Les modificacions fetes en alguna obertura de planta baixa les ha allunyat de les seves característiques
històriques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Les  façanes pel que fa a:

- Composició i geometria, posició dels sostres
- Forma, dimensió i emmarcament de les obertures
- Baranes i balcons
- Tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 118b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  28-30 U.T.M. núm. 2456311

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albert Gironès Costa, Roser
Falgueras Ruscalleda, Josep

Falgueras Falgueras



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 119a

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  36 U.T.M. núm: 2456314

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Hnas. Pujol Sabater

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 2PP +golfes

SUPERFICIE SOLAR: 72 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 260 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Per la composició general de la façana amb la disposició de les obertures en un sol eix, l’emmarcament del balcó
amb carreus de garnit, la teulada amb tortugada, el domini del ple sobre el buit, etc, aquesta casa presenta les
característiques d’edificació evolucionada a partir de la tipologia del segle XVIII, com a molt tardana. Fixem-nos,
també, que el balcó es mostra més com un relleu de la façana que no com un veritable vol, amb una llosa de
granit –pedra del lloc- de secció molt menys agoserada que les lloses de pedra calcària emprades duarnt el segle
XIX.

De la llinda del balcó destaca l’escut esculpit.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La  façana pel que fa a:
- llosa, brancals i dintell amb escut de pedra i barana del balcó
- composició de les obertures en un eix principal

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 119b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan 36 U.T.M. núm. 2456314

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pujol Sabater; Hnas.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 120a

SITUACIÓ: C/ Sant Joan  41 U.T.M. núm: 2457808

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Narcís Frigola Esponellà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: Cases entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 77 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 154 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Les característiques originals d’aquesta casa corresponen a l’edificació del segle XVIII, on la façana es composa a
partir de la simple expressió dels elements constructius que la formen: brancals, arcs i lloses del balcó de granit
abuixardat i barana amb montants llisos i en forma de tirabuixó. La disposició de les obertures en un sol eix respon
a la distribució estructural en una sola crugia.

Es detecten dues modificacions de la façana original: la substitució de la tortugada per la cornisa amb sobre-
cornisa que amaga la teulada i l’alteració  de les proporcions de l’obertura del balcó. Aquesta última, sobretot,
deprecia la percepció de l’edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La  façana pel que fa a:
- composició de les obertures en un eix principal i posició dels sostres
- brancals i dintells de granit
- barana i llosa del balcó

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 120b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan 41 U.T.M. núm. 2457808

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Narcís Frigola Esponellà



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 121a

SITUACIÓ:  C/ Sant Joan, 43-45 U.T.M. núm: 2457807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albertí Calzada, Pere

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 3PP

SUPERFICIE SOLAR: 132 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 646 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En el context de la part vella, l'edifici mostra les constants tipològiques de la segona meitat del segle XIX i principis
del XX, amb una disposició tradicional d'obertures, en aquest cas matisada per l'agrupació dels dos eixos centrals
convertits en un sol eix de simetria, sobre la que apareix el repertori ornamental d'elements industrialitzats i
d'altres exclusius (en els enmarcaments de les obertures) d'inspiració neoclàssica i resultat eclèctic.

Les modificacions fetes a les obertures laterals de la planta baixa, pel que fa el tamany, revestiments exteriors i
elements volats, deprecien la percepció dels valors de l'edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures
- cornises, coronament i relleus ornamentals
- baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 121b

SITUACIÓ: C/ Sant Joan, 43-45 U.T.M. núm: 2457807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Albertí Calzada, Pere



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 122a

SITUACIÓ:  C/ Sant Llorenç, 14 U.T.M. núm: 2657816

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joaquim Llorens Cid i altres

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2a

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 84 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 188 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'edifici, sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del XX, amb una disposició tradicional d'obertures, en aquest cas en tres eixos verticals, sobre la que
apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d'elements industrialitzats d'inspiració neoclàssica i
resultat eclèctic, com a reflexe del potencial econòmic del propietari.

Es detecten, com a alteracions dels valors originals, la modificació del tamany de les balconeres amb la caixa de
persiana, la introducció, per tant, d'un sistema de tancament impropi i l'eliminació de l'estuc de la planta baixa. El
rètol publicitari, el traçat i materials del baixant d'aigües pluvials i la cadireta de la xarxa pública d'electricitat,
ajuden a depreciar aquest valors.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició de les obertures en tres eixos verticals
- estucats i esgrafiats
- lloses dels balcons i baranes de ferro forjat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 122b

SITUACIÓ: C/ Sant llorenç, 14 U.T.M. núm: 2657816

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joaquim llorens Cid i altres



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 123a

SITUACIÓ:  C/ Sant Llorenç, 30-32 U.T.M. núm: 2557913

DATA: 1900 AUTOR: PROPIETARI: Esteba Barnada, Joaquim

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 227 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 402 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'edifici mostra les constants tipològiques de la segona meitat del segle XIX i principis del XX, amb una disposició
tradicional d'obertures, en aquest cas en tres eixos verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el
repertori ornamental d'elements industrialitzats d'inspiració neoclàssica i resultat eclèctic
La banderola comercial apareix com a element distorsionador en la percepció de façana.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la composició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d'ofici (revestiments, aplacats, carreus,
enmarcaments, cornises i coronament, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 123b

SITUACIÓ: C/ Sant llorenç, 30-32 U.T.M. núm: 2557913

DATA: 1900 AUTOR: PROPIETARI: Esteba Barnada, Joaquim



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 124a

SITUACIÓ:  C/ Sant Pere, 08 U.T.M. núm: 2556610

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Concepció Pascual Arxer i
altres

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 90 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 243 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: habitatges + comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici, que segueix les pautes de la construcció pròpia de la segona meitat del segle XIX i principis del XX,
no va més enllà de la disposició tradicional d'obertures a partir d'eixos verticals, a la que contraposa la component
horitzontal dels dos balcons continus.

El revestiment de la planta baixa i la retolació comercial es mostren com a elements distorcionadors en la
percepció global dels valors de la façana.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometries originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 124b

SITUACIÓ: C/ Sant Pere, 08 U.T.M. núm: 2556610

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Concepció Pascual Arxer i
altres



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 125a

SITUACIÓ:  C/ Sant Pere, 31 U.T.M. núm: 2456306

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ramon Serret i Feliu

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 70 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 165 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Una vegada més trobem un edifici que respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial de finals del
segle XIX i principis del segle XX, amb la utilització eclèctica del repertori ornamental d'inspiració neoclàssica i
producció industrialitzada. La composició de la façana es desenvolupa a partir de dos eixos i la repetició ordenada
de buits de la mateixa producció.

Els seus valors s'han vist considerablement afectats per la greu intervenció a la planta baixa.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometries originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- cornises i coronament
- estucats i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textura i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 125b

SITUACIÓ: C/ Sant Pere, 08 U.T.M. núm: 2456306

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ramon Serret i Feliu



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 126a

SITUACIÓ:  C/ Sant Pere, 37 U.T.M. núm: 2456303

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Buscarons Vidal, Narcís

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 62 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 156 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici, que segueix les pautes de la construcció pròpia de la segona meitat del segle XIX i principis del XX,
no va més enllà de la disposició tradicional d'obertures a partir d'un eix vertical principal i un secundari, sobre la
que apareix, molt discretament, el repertori ornamental d'elements industrialitzats d'inspiració neoclàssica i resultat
eclèctic.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometries originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 126b

SITUACIÓ: C/ Sant Pere, 37 U.T.M. núm. 2456303

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Buscarons Vidal, Narcís



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 127a

SITUACIÓ:  C/ Sant Pere, 47 U.T.M. núm: 2457705

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Germans Plius - Fàbregas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 120 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 315 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici, que segueix les característiques tipològiques de la construcció residencial de finals del segle XVIII i
principis del XIX. En una façana dominada per la composició d'obertures en eixos verticals i absència, encara,
d'elements ornamentals, els balcons ja tenen el vol que permet l'ús de pedra de Girona en substitució del granit.
Es manté la cornisa i la tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometriea, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 127b

SITUACIÓ: C/ Sant Pere, 47 U.T.M. núm. 2457705

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Germans Plius - Fàbregas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa de Josep Mª Vilar E 128a

SITUACIÓ:  C/ Sant Roc, 13 U.T.M. núm: 2757515

DATA: 1895 AUTOR: PROPIETARI: Roldós Ferran, Agustí

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 102 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 259 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

En aquest edifici, sense tractar-se d'un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques de la segona meitat
del segle XIX i principis del XX, com l'ordenació compositiva amb eixos vericals, la proporció dels forats, la
jerarquització de les plantes, l'ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta, les baraes de fosa, la
cornisa i el sòcol, etc.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició en dos eixos verticals de les obertures i posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcament de les obertures
- estucats i relleus ornamentals
- baranes i balcons i reixes
- cornises i sòcols
- tipologia de tancament de les obertures
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 128b

SITUACIÓ: C/ Sant Roc, 13 U.T.M. núm. 2757515

DATA: 1895 AUTOR: PROPIETARI: Roldós Ferran, Agustí



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 129a

SITUACIÓ:  C/ Santa Llúcia, 54-60 U.T.M. núm: 2361804

DATA: 1946 AUTOR: PROPIETARI: Mercet Llonch, Juan

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 1PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 244 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 248 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Situada en una zona urbana amb la característica estructurada de creixement linial del segle XIX i principis del XX,
per addicció de cases de cos amb pati posterior, aquesta casa, la tipologia de la qual correspon a la de l'edificació
de mitjans segle XX, on les finestres prenen un proporció més horitzontal i l'ornamnetació es redueix a l'ús d'algun
element industrialitzat ceràmic, aprofita la seva situació en cantonada per desenvolupar-hi un programa
d'habitatge unifamiliar amb garatge i pati. La disposició volumètrica amb l'aparició del pati en la façana lateral,
contribueix a millorar la percepció de l'espai urbà del carrer (solellament, visuals, etc.)

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

Geometria i composició de les façanes

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 129b

SITUACIÓ: C/ Santa Llúcia, 54-60 U.T.M. núm. 2361804

DATA: 1946 AUTOR: PROPIETARI: Mercet Llonch, Juan



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Oficines " La Suberina" E 130a

SITUACIÓ:  C/ Santa Magdalena, 11-13 U.T.M. núm: 1958503

DATA: 1929 AUTOR: Joan Bordàs i Salellas (1888-1961) PROPIETARI: La Corchera Catalana S.A.

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U./P.E. Ronda RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: edifici d'oficines adosat, de PB

SUPERFICIE SOLAR: 10400 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: oficines d'indústria ÚS ORIGINAL: oficines d'indústria PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

El carrer Santa magdalena està situat en la zona on entren en contacte l'anella perifèrica industrial del segle XIX i
principis del XX, amb l'eixample residencial que va créixer degut al desenvolupament d'aquestes indústries.

En aquest context, aquest petit edifici fou construït per a ubicar-hi la consergeria i les oficines en l'accés de l'antiga
fàbrica de taps de suro "La Suberina, S.A.". Del seu esquema tipològic destaca la façana principal, que respon a
criteris compositius i ornamentals de regust neocentista (recordem que en aquests anys Joan Bordàs estava
construint també el mercat cobert).

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria, posició del sostre
- forma i dimensió de les obertures
- cornises, relleus ornamentals, coronament i pinacles.
- tipologia de tancament de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa "La Suberina" E 130b

SITUACIÓ: C/ Santa Magdalena, 11-13 U.T.M. núm. 195803

DATA: 1929 AUTOR: Joan Bordàs i Salellas (1888-1961) PROPIETARI: La Corchera Catalana S.A.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Columnes de Can Burgell E 131a

SITUACIÓ:  C/ Santa Teresa U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5Vb

TIPOLOGIA: restes de l'antiga fàbrica de taps de Can Burgell

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquestes dues columnes resten com a testimoni d'una època passada d'esplendor al voltant de la indústria del tap
de suro. Formaven part del portal d'entrada al recinte de la fàbrica de Can Burgell, que ocupava l'actual Parc de
les Eres.

Independentment de les seves característiques formals i constructives, el seu valor s'ha d'entendre des del punt
de vista de la preservació de la memòria històrica.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Columnes de Can Burgell E 131b

SITUACIÓ: C/ Santa Teresa U.T.M. núm.

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Estació del tren E 132a

SITUACIÓ:  C/ Santa Teresa, 49 U.T.M. núm: 2761101

DATA: 1983-86 escola
1892 estació

AUTOR: Rafael Coderth, Gabriel March,
enginyers estació

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: S.U./E

TIPOLOGIA: conjunt d'edificacions lineals aïllades, de PB (de PB + 1PP en l'escola)

SUPERFICIE SOLAR: 8000 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2200 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: escola pública ÚS ORIGINAL: estació i magatzems
de trens

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Emplaçada en l'extrem menys edificat de sortida cap a Palamós, l'estació es convertí en un element de gran
importància urbanística -a més de la vital influència en la indústria i economia- que va provocar el
desenvolupament i creixent del barri de Tueda canviant, fins i tot, el caràcter de determinats carrers (Maragall,
etc.)

Es tracta d'un característic conjunt ferroviari de finals del segle XIX, del qual queden l'edifici principal i dues
cotxeres, i del que en destaquen la claredat i rigor de la composició simètrica tant dels volums com de les façanes,
a partir de l'expressió neta de l'estructura o de l'ús de l'obra vista ceràmica en la formació dels sòcols,
enmarcaments d'obertures i cornisses de coronament. A remarcar, també, la importància visual de les cobertes en
la definició del conjunt edificat.

Es manté l'accés principal original a la plataforma del recinte, format per l'escalinata que salva el mur de contenció
de manposteria d'aparell poligonal amb remat de sardinell i les baranes de fosa.

Des de principis dels anys vuitanta, en un afortunat exemple de recuperació i reutilització del patrimoni
arquitectònic de valor, s'ha reconvertit en escola pçública.

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat del conjunt d'edificis de l'antiga estació, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així
com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.

L'escalinata, les baranes i el mur de contenció en l'accés principal del recinte.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECOR D'INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Estació del tren E 132b

SITUACIÓ: C/ Santa Teresa, 49 U.T.M. núm. 2761101

DATA: 1983-86 escola
1892 estació

AUTOR: Rafael Coderth, Gabriel March,
enginyers estació

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de les Eres E 133a

SITUACIÓ:  C/ Santa Teresa - C/ de les Eres - C/ Muntanyes U.T.M. núm: 26617

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./E

TIPOLOGIA: Edificació aïllada (recuperació de les restes d'un antic molí de vent)

SUPERFICIE SOLAR: 2300 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 780 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: molí de vent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

En un emplaçament que el feu sempre present en la imatge urbana nord - est de la ciutat, ara convertit en parc
públic, hi trobem les restes del molí de la desapareguda fàbrica de taps de Can Burgell.

El valor de la construcció, independentment de les obres de reconversió que s'hi ha realitzat, s'ha d'entendre tant
des del punt de vista històric com del de la caracterització del paisatge.

Nivell de Protecció: E – elements d'interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'element, així com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de les Eres E 133b

SITUACIÓ: C/ Santa Teresa - C/ de les Eres - C/ Muntanyes U.T.M. núm. 26617

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Patxeres E 134a

SITUACIÓ:  C/ Sol, 42-46 U.T.M. núm: 2560402-416

DATA: 1903 AUTOR: PROPIETARI: Manel Marzo i Martínez
Albert de Udaeta i Font

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: indústria urbana entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 323 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 723 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: fàbrica PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici respon a la tipologia d'indústria urbana entre mitgeres de principis del segle XX. Es caracteritza per
la seva conformació volumètrica en dos cossos separats per un pati intermig d'accés general. El portal d'entrada
marca l'eix de la falsa simetria de la façana . Simetria, d'altra banda, present en cada fracció de façana.

Una vegada més, l'ús de l'obra vista en les cornises i les gelosies apareix com una preocupació derivada del
llenguatge modernista.

La modificació dels nivells originals dels sostres intermitjos apareix en la façana afectant la proporció de les
obertures i, per tant, depreciant la percepció del valor global de la façana.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- composició i geometria
- forma, dimensió i enmarcaents de les obertures orginals
- ornamentació amb obra vista ceràmica

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Patxeres E 134b

SITUACIÓ: C/ Sol, 42-46 U.T.M. núm. 2560402-416

DATA: 1903 AUTOR: PROPIETARI: Manel Marzo i Martínez
Albert de Udaeta i Font



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 135a

SITUACIÓ:  C/ Travassera de la Plaça, 08 U.T.M. núm: 2556108

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Max Trachsler

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./3a

TIPOLOGIA: casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 270 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 810 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitages PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Ja des del segle XIII la que avui s'anomena Plaça del Mercat ha estat el punt de confluència tant pel traçat dels
carrers com de l'activitat social i comercial de la ciutat medieval. Després de l'enderroc de la muralla el 1696, la
població guanyà un front edificable de primer ordre amb una ubicació immillorable, que mitjançant successius
projectes d'alineació, ha definit la façana del nucli històric del Passeig del Mar.

A cavall entre aquests dos espais, aquesta casa presenta les característiques d'edificació evolucionada a partir de
la tipologia de casal del segle XVII i XVIII (encara es conserven brancals i dintells amb carreus de granit, el domini
del ple sobre el buit i balcons de lloses de granit amb poc vol), però amb l'aparició d'un balcó continu propi del
segle XIX, en el que la pedra usada ja és calcària per assolir més vol i major lleugeresa i les baranes tenen barrots
de fosa. La construcció de la barana de remat de la façana, per sobre la cornisa, també respon a una intervenció
del segle XIX.

Els rètols comercials de la planta baixa deprecien la percepció global dels valors de l'edfici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcaments de les obertures orginals
- baranes i balcons
- tipologia original dels tancament de les obertures

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat

Entorn:

Queda integrada a l'Entorn del Mercat Municipal



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 135b

SITUACIÓ: C/ Travassera de la Plaça, 08 U.T.M. núm. 2556108

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Max Trachsler



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet de Can Rius E 136a

SITUACIÓ: C/ Travassera del Raig, 05 U.T.M. núm: 2453107

DATA: 1908 AUTOR: PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, SA

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. / U:A: Hotel Panorama RÈGIM DEL SÒL: S.U./12a

TIPOLOGIA: casa unifamiliar aïllada, de PB + 2PP (actualment ha quedat adossada a la nova edificació)

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 468 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: hoteler ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Enmarcada en el procés d'urbanització de la muntanya de Sant Elm, a principis del segle XX, destacava
l'espectacular finca de can Rius, presidida per la casa d'inspiració neoclàssica (fruit de la reforma d'un antic mas
amb la característica torre al centre de la coberta).

Tot i no tractar-se d'un exemple de primer ordre precisament pel seu estil eclèctic, el canvi d'ús residencial a
hoteler ha provocat l'alteració dels seus valors, tnt pel que fa a la relació amb l'entorn (la construcció del gran bloc
adossat ha descontextualitzat completament la casa) com per les seves característiques tipològiques (s'ha
modificat la relació i dimensió dels espais interiors, l'estructura, la façana de llevant, els revestiments exteriors, la
torre de la coberta, etc.).

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica
Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i enmarcaments de les obertures originals
- baranes i balcons
- tipologia original dels tancament de les obertures

El tipus de coberta, els materials que la formen i les xemeneies originals.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet de Can Rius E 136b

SITUACIÓ: C/ Travassera del Raig, 05 U.T.M. núm. 2453107

DATA: 1908 AUTOR: PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, SA



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de vent E 137a

SITUACIÓ: C/ Via del Tren, 8 U.T.M. núm: 3464602

DATA: 1908 AUTOR: PROPIETARI: Vidal Lecrerd, Rafael

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./9a

TIPOLOGIA: antic molí de vent

SUPERFICIE SOLAR: 1189 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 305 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: molí de vent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Es tracta d'un dels pocs molins d'aquestes característiques i dimensions que es conserven a Sant Feliu, juntament
amb el que està situat l paratge Bujonis. El valor d'aquesta construcció s'ha d'entendre tant des del punt de vista
de la memòria històrica, ja que paulativament han anat desapareixent aquests sistemes d'elevar l'aigua, com a
mostra de tradició constructiva perduda.

Nivell de Protecció: E – element d'interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de vent E 137b

SITUACIÓ: C/ Via del Tren, 8 U.T.M. núm. 3464602

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Vidal Lecrerd, Rafael



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cal Pitxo E 138a

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: S.N.U.

TIPOLOGIA: casa rural de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge rural ÚS ORIGINAL: habitatge rural PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquesta casa manté les característiques tipològiques de la construcció residencial del segle XIX tan abundant al
casc urbà, amb la disposició tradicional d'obertures i l'aparició incipient d'ornamentació en els emmarcaments i
cornises.

La resposta a l'entorn rural no urbanitzat i, per tant, la relació directe amb l'espai lliure, es fa mitjançant la creació
d'u porxo a la planta baixa amb tres arcs de mig punt, que es prenen com a referència formal en les obertures
principals de la planta primera. El seu valor s'ha d'entendre des del punt de vista de l'intent de significació d'una
construcció rural discreta.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La integritat de la façana principal

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cal Pitxo E 138b

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç U.T.M. núm.

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ermita de St. Amanç E 139a

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç U.T.M. núm:

DATA: S.XVII AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.N.U.

TIPOLOGIA: construcció aïllada, en ruines

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Molt
deficient

ÚS ACTUAL: sense ús específic ÚS ORIGINAL: capella PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Aquesta capella, situada al nord-oest del nucli urbà, representa un dels pocs exemples d'arquitectura religiosa del
barroc popular que es conserven a Sant Feliu. El santuari de Sant Amanç ja existia al S.XIII mentre que la capella
actual va ser beneïda al 1649. Ja en època medieval fou l'aglutinador del veïnat del seu nom, format per vilatans
dedicats al conreu de la terra.

Originalment, de característiques semblants a l'ermita de Sant Elm, també es tracta d'una petita edificació de
planta rectangular, ara sense coberta, on hi destaquen la senzillesa de la composició simètrica de la façana
principal a partir de l'eix format per la porta dovellada, el rosetó i rematat pel campanar d'espadanya d'un sol arc,
així com els quatre contraforts de la volta que emergeixen, dos a dos, de les façanes laterals.

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès Local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l'espai
edificat i l'espai lliure associat.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D'INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ermita de St. Amanç E 139b

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç U.T.M. núm.

DATA: S. XVII AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Rovira E 140a

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç, 106 U.T.M. núm: 1862101

DATA: S.XVII AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. /U.U. Gaziel RÈGIM DEL SÒL: S. Urbanitzable

TIPOLOGIA: construcció aïllada, en ruïnes

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica original

Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures
- el porxo
- cornises i balaustrades
- tipologia dels tancaments de les obertures

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Rovira E 140b

SITUACIÓ: Camí de Sant Amanç, 106 U.T.M. núm. 1862101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí Pujol E 141a

SITUACIÓ: Camí dels enamorats U.T.M. núm:

DATA: S.XVII AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.N.U.

TIPOLOGIA: molí de vent

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Molt properes al molí de can Panarro, aquestes són les restes d'un a antic molí de regar. El seu valor s'ha
d'entendre des del punt de vista històric, ja que paulatinament han anat desapareguent aquests sistemes d'elevar
l'aigua.

Nivell de Protecció: E – element d'interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element, si bé se’n pot admetre el seu trasllat sempre i quan se’n garanteixi la preservació del conjunt i es
dugui a terme sota supervisió municipal prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni Local.

Entorn:
Amb trasllat o sense, caldrà garantir-ne un entorn que faciliti la comprensió del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí Pujol E 141b

SITUACIÓ: Camí dels enamorats U.T.M. núm.

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Pilons del moll antic E 142a

SITUACIÓ: Club Nàutic U.T.M. núm:

DATA: S.XVI AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./MP

TIPOLOGIA: restes de l'antic moll

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Aquests dos pilons conservats al seu lloc original, encara que amb l'entorn absolutament modificat de la presència
del Club Nàutic, coresponen a les restes del moll antic, que es va començar a construir a finals de segle XV en
l'extrem de llevant de la badia. El seu valor s'ha d'entendre des del punt de vista històric, tot i que estiguin
completament doscontextualitzades.

Nivell de Protecció: E – element d'interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Pilons del moll antic E 142b

SITUACIÓ: Club Nàutic U.T.M. núm.

DATA: S.XVI AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Patxeres E 134a

SITUACIÓ:  C/ Sol, 42-46 U.T.M. núm: 2560402-416

DATA: 1903 AUTOR: PROPIETARI: Manel Marzo i Martínez
Albert de Udaeta i Font

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: indústria urbana entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 323 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 723 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: fàbrica PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici respon a la tipologia d'indústria urbana entre mitgeres de principis del segle XX. Es caracteritza per
la seva conformació volumètrica en dos cossos separats per un pati intermig d'accés general. El portal d'entrada
marca l'eix de la falsa simetria de la façana . Simetria, d'altra banda, present en cada fracció de façana.

Una vegada més, l'ús de l'obra vista en les cornises i les gelosies apareix com una preocupació derivada del
llenguatge modernista.

La modificació dels nivells originals dels sostres intermitjos apareix en la façana afectant la proporció de les
obertures i, per tant, depreciant la percepció del valor global de la façana.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La façana pel que fa a:
- composició i geometria
- forma, dimensió i enmarcaents de les obertures orginals
- ornamentació amb obra vista ceràmica

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 143b

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 08 U.T.M. núm. 2358401

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Vidal Lequech, Rafael



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Menció E 144a

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 39 / c/ Llibertat, 55 U.T.M. núm: 2259504

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mencio Batet, Arseni

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 225 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 135 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquesta casa respon a les caracteristiques convencionals de finals de segle XIX i principis del egle XX, amb la
disposició tradicional d'obertures i presència d'elements ornamentals d'inspiració neoclàssica amb una combinació
de resultat eclèctic.

En aquest cas, la seva significació es confia, també, al fet d'adalentar el pati de parcel·la al front de carrer (recurs
que trobem en la casa Ferrer del mateix carrer), on hi destaquen, com a fets diferencials, el portal de la tanca i la
composició de les obertures de la façana.

Nivell de Protecció: C – edifici interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

La integritat de les façanes, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició
dels sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d'ofici (estucats,
cornises i balaustrades, relleus ornamentals, vidres emplomats, tipologia de tancament de les obertures), textures i
cromatisme.

La relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.
La tanca i el portal del jardí.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Menció E 144b

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 39 / c/ Llibertat, 55 U.T.M. núm. 2259504

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mencio Batet, Arseni



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cafè Mercurio o d'en Lorenzo E 145a

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 45-47 U.T.M. núm: 2259501

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pasqual i Baguer (1848-1926)
Fèlix de Azua

PROPIETARI: Planellas Tell, Teresa i Isabel

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 714 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1056 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: desocupat ÚS ORIGINAL: cafè - sala d'espectacles PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Desprès que un incendi destruís el primer edifici que Llorenç Planellas i Bosch havia encarregat a Pere Pascual,
Fèlix de Azúa va projectar i construir el que es va conèixer amb el nom de cafè Mercurio.

Successius canvis d'ús (sala cinematogràfica, magatzem de suro i, darrerament, taller mecànic d'automòbils), han
anat provocant modificacions interiors i generant ampliacions i addiccions de naus sense interès.

Pel que fa a l'edifici origina, destaca com a fet diferencial el tractament de les obertures i el remat de la façana
principal en recursos ornamentals propers al Modernisme (utilització de la línia corba, ornamentació floral, etc.)

A través de la dimensió i morfologia de les obertures, s'assoleix perfectament el caràcter d'edifici públic que tenia
inicialment.

Nivell de Protecció: C – edifici interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

Les façanes originals, tant pel que fa a la composició i geometria, la forma i dimensió de les obertures, els materials i
elements d'ofici (estucats,esgrafiats, aplacats, enmarcaments de pedra, cornises i relleus ornamentals, tipologia de
tancament de les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cafè Mercurio o d'en Lorenzo E 145b

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 45-47 U.T.M. núm. 2259501

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pascual i Baguer (1848-1926)
Fèlix de Azúa

PROPIETARI: Planellas Tell, Teresa e Isabel



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Ferrer E 146a

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 62-64 U.T.M. núm: 2360214

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carles Paz i Rubino i 1

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./5b

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 1PP + torre

SUPERFICIE SOLAR: 367 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 274 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: desocupat ÚS ORIGINAL: habitatge unifamliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquesta casa respon a les característiques convencionals de finals del segle XIX i principis del segle XX, amb la
disposició tradicional d'obertures.

En aquest cas, la seva significació no es confia tan a l'ús d'elements ornamentals, com amb la pròpia dimensió, a
la torre de la coberta i al fet d'adelantar el pati de parcel·la al front de carrer (recurs que trobem en altres cases del
mateix carrer), on hi destaca la galeria amb tancaments de fusta i vidres colorats.

Nivell de Protecció: C – edifici interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

Les façanes pel que fa a:
- geometria i composició, posició dels sostres
- forma , dimensió i enmarcaments de les obertures
- cornises, balaustrades i coronament
- reixes, baranes i balcons
- galeria del jardí davanter
- tipologia dels tancaments de les obertures
- la torreta

La relació entre l'espai edificat i els espais lliures associats
La tanca i el portal del jardí davanter.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Ferrer E 146b

SITUACIÓ: ctra. de Girona, 62-64 U.T.M. núm. 2360214

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carles Paz i Rubino i 1



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Mainegre E 147a

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 178 / Trafalgar, 155-157 U.T.M. núm: 3461903

DATA: 1898 AUTOR: General Guitart i Lostaló (1859-1926)
Josep Bori (signa el projecte original)

PROPIETARI: Prades Safont, Rosario

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./4

TIPOLOGIA: casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 3250 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2119 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: hoteler ÚS ORIGINAL: habitatge unifamliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Aquest edifici, situat al punt de confluència de la carretera de Palamós i la via del tren, cal entendre'l dins del
context del desenvolupament econòmic, industrial i social de les darreries del segle XIX, i del canvi del caràcter
urbà de l'extrem nord-est de la ciutat gràcies a l'arribada del tren.

Originalment, es tractava d'una vil·la residencial amb cert aire colonial, de planta semisoterrada, planta baixa, dues
plantes pis i una torre amb teulada a quatre aigües acabada amb agulla. A la planta baixa destacava un porxo que
pràcticament envoltava l'edifici per tres costats. A la planta primera, una galeria vidriada suportada per dos pilars
avançats a la línia del porxo emfatitzava l'accés principal. I la segona planta, de dimensions més reduïdes i
coberta amb teulada a dues vessants, gaudia d'una àmplia terrassa oberta a la façana principal. Era remarcable,
també, la tanca escalonada de l'extens jardí amb reixes de ferro forjat entre pilars de totxo vist sobre un sòcol de
mamposteria rematat amb sardinell ceràmic.

La imatge actual ens ha arribat molt desvirtuada degut, en primer lloc a l'edificació que s'hi ha adosat canviant
l'escala del conjunt (en una intervenció semblant al Xalet de Can Rius), en segon lloc a l'ampliació que ha ocupat
el porxo i la terrassa i en tercer lloc a la operació de maquillatge cromàtic tant a la casa com a la tanca.

Nivell de Protecció: B – Bé d'interès Local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural original

La integritat de les façanes en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d'ofici (estucats,
esgrafiats, aplacats baranes i reixes de ferro forjat, enmarcaments, cornises i balaustrades, relleus ornamentals, ceràmica
vitrificada, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.
El tipus de teulada i els materials que la formen.

Queden inclosos els jardins i la tanca.

La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l'aprovació del corresponent PLA DIECTOR D'INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Mainegre E 147b

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 178 / Trafalgar, 155-157 U.T.M. núm. 3461903

DATA: 1898 AUTOR: General Guitart i Lostaló (1859-1926)
Josep Bori (signa el projecte original)

PROPIETARI: Prades Safont, Rosario



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de Can Bonet E 148a

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 266 U.T.M. núm: 3665804

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U./U.A. Camí de la Caleta I RÈGIM DEL SÒL: Sistema viari

TIPOLOGIA: xemeneia industrial de zona vista

SUPERFICIE SOLAR: 6000 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1656 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: sense ús ÚS ORIGINAL: xemeneia industrial PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Aquesta és una de les poques xemeneies que es conserven a Sant Feliu.

El seu valor s'ha d'entendre tant des del punt de vista de la memòria històrica d'una època de fort
desenvolupament industrial, com de mostra d'una tradició constructiva perduda.

Queda afectada per l'alineació de vial que proposa el PGOU.

Nivell de Protecció: E – element d'interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l'element, així com la relació entre l'espai edificat i l'espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de Can Bonet E 148b

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 266 U.T.M. núm. 3665804

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Naus de l'antic escorxador municipal E 149a

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 266 U.T.M. núm: 3665804

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U./U.A. Camí de la Caleta I RÈGIM DEL SÒL: S.U./E

TIPOLOGIA: nau industrial de PB

SUPERFICIE SOLAR: 6000 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1656 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: desocupat ÚS ORIGINAL: escorxador PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici respon a la tipologia de nau, en aquest cas aïllada i esglaonada, de principis de segle. Es
caracteritzen per la importància de l'estructura per assolir espais diàfans i definir el volum. També per la
composició de les façanes amb l'ús de l'obra vista, expressant les traces estructurals per sobre de la superfície de
tancament d'aparença més lleugera.

Aquestes preocupacions denoten una actitud que deriva de les obres del modernisme, que es van fer extensives
no solament en l'arquitectura residencial burgesa ni en les grans obres singulars, si no que també en
arquitectures, diguem-ne, secundàries. Es tracta, doncs, d'un exemple més de com i quan la societat del moment
es va apropiar d'una corrent artística per expressar el que pretenia ser un ressorgiment de la identitat nacional.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de la nau pel que fa a la tipologia estructural i volumètrica, i les façanes en els seus elements originals. El pou on
hi havia hagut el molí.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Naus de l'antic escorxador municipal E 149b

SITUACIÓ: ctra. de Palamós, 266 U.T.M. núm. 3665804

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 150a

SITUACIÓ: Rambla Vidal, 15-17 U.T.M. núm: 2556602

DATA: 1881 AUTOR: PROPIETARI: Soler Nadal; Teresa i altres

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2c

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP + golfes

SUPERFICIE SOLAR: 133 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 345 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Un cop enderrocades les muralles l'any 1696, l'espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l'abat perquè fos urbanitzat. A mesura que va crèixer el poble aquest espai es va anar convertint
en més cèntric fins arribar el segle XIX, assolint tot el protagonisme urbà que encara té, sobretot des del punt de
vista comercial i d'activitat social.

Aquest edifici, sense tractar-se d'un cas singular, té importància tant per la seva contribució històrica com per
l'aportació a la conformació del caràcter de la Rambla, des de l'òptica de l'arquitectura residencial de finals del
segle XIX i principis del XX, amb les constants tipològiques que han possibilitat aquella unitat que durant la segona
meitat del segle XX s'ha començat a perdre. En concret, cal destacar l'absència de repertori ornamental excessiu
en benefici de la claretat compositiva de la façana.

Nivell de Protecció: C – edifici d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- estucats, relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 150b

SITUACIÓ: Rambla Vidal, 15-17 U.T.M. núm. 2556602

DATA: 1881 AUTOR: PROPIETARI: Soler Nadal; Teresa i altres



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 151a

SITUACIÓ: Rambla Vidal, 08-10 U.T.M. núm: 2656308

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Casas Maury, Juan

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2c

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 115 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 327 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Un cop enderrocades les muralles l'any 1696, l'espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l'abat perquè fos urbanitzat. A mesura que va créixer el poble aquest espai es va anar convertint
en més cèntric fins arribar al segle XIX, assolint tot el protagonisme urbà que encara té, sobretot des del punt de
vista comercial i d'activitat social.

Aquest edifici, tot i tractant-se d'un exemple discret, té importància tant per la seva contribució històrica com per
l'aportació a la conformació del caràcter de la Rambla, des de l'òptica de l'arquitectura residencial de finals del
segle XIX i principis del XX, amb les constants tipològiques que han possibilitat aquella unitat que durnat la segona
meitat del segle XX s'ha començat a perdre.

Malgrat tot, la modificació de les obertures laterals de la planta baixa, deprecien la percepció dels seus valors.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d'interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 151b

SITUACIÓ: Rambla Vidal, 08-10 U.T.M. núm. 2656308

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Casas Maury, Juan



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet d’en Heller E 152a

SITUACIÓ: Ctra. de Santa Magdalena a riera de Sant Amanç U.T.M. núm:

DATA: 1906 AUTOR: Ildefonso Casamor PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU/UU Bujonis RÈGIM DEL SÒL: S.Urbanitzable

TIPOLOGIA: Casa aïllada de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En aquesta casa, formalment més propera a la tradició centreuropea de finals del segle XIX i principis del segle
XX que no a l'’autòctona, hi destaquen elements com els cossos volats, sobretot en la façana de ponent.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural
Les façanes, pel que fa a:
- geometria i composició, posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures
- tribunes i cossos sortints
- tipologia dels tancaments de les obertures
- cromatisme

La coberta pel que fa a:
- teulada amb llucanes

La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet d’en Heller E152b

SITUACIÓ: Ctra. de Santa Magdalena a riera de Sant Amanç U.T.M. núm:

DATA: 1906 AUTOR: Ildefonso Casamor PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Sínia de l’Horta d’en Palahí E 153a

SITUACIÓ: Horta d’en Palahí (al costat del camí dels Enamorats) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SNU

TIPOLOGIA: Restes d’una antiga sínia

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Aquestes són les restes d’una antiga sínia, de la que encara es conserva la maquinària original de fusta. El valor
d’aquesta construcció s’ha d’entendre des del punt de vista històric, ja que paulatinament han anat desapareixent
aquests sistemes d’elevar aigua, i aquesta possiblement sigui la darrera completament de fusta que es conserva.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element, si bé se’n pot admetre el seu trasllat sempre i quan se’n garanteixi la preservació del conjunt i es
dugui a terme sota supervisió municipal prèvia aprovació de la Comissió de Patrimoni Local.

Entorn:
Amb trasllat o sense, caldrà garantir-ne un entorn que faciliti la comprensió del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Sínia de l’Horta d’en Palahí E 153b

SITUACIÓ: Horta d’en Palahí (al costat del camí dels Enamorats) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Monument a Juli Garreta E 154a

SITUACIÓ: Jardins Municipals Juli Garreta U.T.M. núm:

DATA: 1932 AUTOR: Enric Monjo Garriga (1896-1976) PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/V

TIPOLOGIA: Conjunt escultòric

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquest conjunt escultòric, inaugurat durant la festa major de 1932 pel president Macià i el conseller Ventura
Gassol, està dedicat a Juli Garreta. Fet amb pedra i relleus de coure, representa diverses al·legories sobre el
músic homenatjat, en un llenguatge clarament noucentista.
A més de les característiques artístiques, el seu valor s’ha d’entendre des del punt de vista de la memòria
històrica.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Monument a Juli Garreta E 154b

SITUACIÓ: Jardins Municipals Juli Garreta U.T.M. núm:

DATA: 1932 AUTOR: Enric Monjo Garriga (1896-1976) PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí Gran E 155a

SITUACIÓ: Paratge de les Comes (al final del c/ Pecher) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SNU

TIPOLOGIA: Molí de vent

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: Molí de vent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Es tracta d’un dels pocs molins d’aquestes característiques i dimensions que es conserven a Sant Feliu, juntament
amb el que està situat al carrer Via del Tren. El valor d’aquesta construcció s’ha d’entendre tant des del punt de
vista de la memòria històrica, ja que paulatinament han anat desapareixent aquests sistemes d’elevar aigua, com
de mostra d’una tradició constructiva perduda.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element en el seu entorn.

Entorn:
Caldrà garantir-ne un entorn que faciliti la comprensió del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí Gran E 155b

SITUACIÓ: Paratge de Bujonis (al final del c/ Pecher) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font-sobreeixidor E 156a

SITUACIÓ: Paratge de les Comes (al final del c/ Pecher) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SNU

TIPOLOGIA: Font-sobreeixidor

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element en el seu entorn.

Entorn:
Caldrà garantir-ne un entorn que faciliti la comprensió del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font-sobreeixidor E 156b

SITUACIÓ: Paratge de Bujonis (al final del c/ Pecher) U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Rasós E 157a

SITUACIÓ: Paratge Vall de les Comes U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SNU

TIPOLOGIA: Casa rural, de semi-soterrani + PB

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: Habitatge rural ÚS ORIGINAL: Habitatge rural PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Nivell de Protecció:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural.
La integritat de la façana del cos principal, en els seus elements originals,  tant pel que fa a la composició i geometria, com per
la posició dels sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici
(revestiments, aplacats, emmarcaments, cornises i balustrades, relleus ornamentals, ceràmica vitrificada, tipologia de
tancaments de les obertures, escalinata), textures i cromatisme.
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.
Les palmeres del jardí.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Rasós E 157b

SITUACIÓ: Paratge Vall de les Comes U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Banc passeig E 158a

SITUACIÓ: Passeig del Mar U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: RÈGIM DEL SÒL:

TIPOLOGIA:

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ:

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Banc passeig E 158b

SITUACIÓ: Passeig del Mar U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Vidal E 159a

SITUACIÓ: Passeig del Mar  17-18 U.T.M. núm: 2556909

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mercedes Vidal Thomas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./3p

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 420 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 816 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Després de l’enderroc de la muralla el 1696, la població guanyà un front edificable de primer ordre amb una
ubicació immillorable, que mitjançant successius projectes d’alineació, ha definit la façana del nucli històric al
Passeig del Mar. Però va ser durant l’esplendor de finals del segle XIX i principis del XX, quan la burgesia
ganxona va saber valorar aquest entorn urbanístic i va construir-hi les seves residències.

Aquest edifici és un dels exemples de la nova tipologia de casal burgès de l’època, feta normalment per mestres
d’obres, en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat eclèctic
apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat.

Com a fet diferencial, les plantes primera i segona es retiren de l’alineació de carrer per poder generar una gran
terrassa que ocupa tota l’amplada de la façana, com a resposta de l’edifici a la seva privilegiada situació.
Malauradament les modificacions realitzades a la planta baixa deprecien molt la percepció global dels valors de
l’edifici. El mateix val a dir de la retolació comercial

Nivell de Protecció: C – elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Les façanes pel que fa a:
- alineacions
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- cornises, balaustrades i coronament
- estucats i relleus ornamentals
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:
Aquest edifici queda integrat en el front núm. 16 del present catàleg. La modificació volumètrica de qualsevol d’ells (excepte
els núm. 19-20 i 24 que tenen la volumetria protegida), queda condicionada a l’aprovació del corresponent Estudi de Detall
que relacioni les modificacions preteses respecte del conjunt



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Vidal E 159b

SITUACIÓ: Passeig del Mar  17-18 U.T.M. núm: 2556909

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mercedes Vidal Thomas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Ribot E 160a

SITUACIÓ: Passeig del Mar  19-20 U.T.M. núm: 2556908

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pascual i Baguer
(1848-1926)

PROPIETARI: Ribot Pujol; Juan / Ribot Pujol;
Carmen / Ribot Pujol; Antonio

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./3p

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 330 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 610 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Després de l’enderroc de la muralla el 1696, la població guanyà un front edificable de primer ordre amb una
ubicació immillorable, que mitjançant successius projectes d’alineació, ha definit la façana del nucli històric al
Passeig del Mar. Però va ser durant l’esplendor de finals del segle XIX i principis del XX, quan la burgesia
ganxona va saber valorar aquest entorn urbanístic i va construir-hi les seves residències.

Aquest edifici és un dels exemples de la nova tipologia de casal burgès de l’època, feta normalment per mestres
d’obres, en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat eclèctic
apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. De tots els situats en aquest front és el que més
ostentació fa d’aquest potencial

Respecte de les característiques originals s’han modificat les obertures de la tribuna del primer pis, a la que també
s’ha substituït la balaustrada superior per una banda metàl·lica .

Nivell de Protecció: C – elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La configuració volumètrica.

La integritat de les façanes, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats,
aplacats, baranes i reixes de ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balaustrades, relleus ornamentals,
tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme. Així mateix, la integritat del cancell de l’entrada de la planta
baixa.

Entorn:
Aquest edifici queda integrat en el front núm. 16 del present catàleg. La modificació volumètrica de qualsevol d’ells (excepte
els núm. 19-20 i 24 que tenen la volumetria protegida), queda condicionada a l’aprovació del corresponent Estudi de Detall
que relacioni les modificacions preteses respecte del conjunt



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Ribot E 160b

SITUACIÓ: Passeig del Mar  19-20 U.T.M. núm: 2556908

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pascual i Baguer
(1848-1926)

PROPIETARI: Ribot Pujol; Juan / Ribot Pujol;
Carmen / Ribot Pujol; Antonio



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Sibils E 161a

SITUACIÓ: Passeig del Mar 21 U.T.M. núm:

DATA: 1892 AUTOR: Pere Pascual Baguer (1848-1926)

Rafel Masó (1934)
PROPIETARI: Luis Sibils Ribas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/3p

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 131 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 390 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Després de l’enderroc de la muralla el 1696, la població guanyà un front edificable de primer ordre amb una
ubicació immillorable, que mitjançant successius projectes d’alineació, ha definit la façana del nucli històric al
Passeig del Mar. Però va ser durant l’esplendor de finals del segle XIX i principis del XX, quan la burgesia
ganxona va saber valorar aquest entorn urbanístic i va construir-hi les seves residències.
Aquest edifici és un dels exemples de la nova tipologia de casal burgès de l’època, feta normalment per mestres
d’obres, en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat eclèctic
apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. En aquest sentit destaca el balcó principal i l’estuc
generalitzant imitant obra vista amb franges decoratives.
La pèrgola que emergeix de la coberta és producte d’una ampliació recent.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de les façanes, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats,
aplacats, baranes i reixes de ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balustrades, relleus ornamentals,
tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:
Aquest edifici queda integrat en el front número 16 d’aquest catàleg. La modificació volumètrica de qualsevol d’ells (excepte
els núm. 19-20 i 24, que tenen la volumetria protegida), queda condicionada a l’aprovació del corresponent Estudi de detall
que relacioni les modificacions preteses respecte del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Sibils E 161b

SITUACIÓ: Passeig del Mar 21 U.T.M. núm: 2556609

DATA: 1892 AUTOR: Pere Pascual Baguer (1848-1926)

Rafel Masó (1934)
PROPIETARI: Luis Sibils Ribas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Perdieux E 162a

SITUACIÓ: Passeig del Mar 22 U.T.M. núm: 2556608

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pedro Rabell Perdieux

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/3p

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 170 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 401 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatges ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Després de l’enderroc de la muralla el 1696, la població guanyà un front edificable de primer ordre amb una
ubicació immillorable, que mitjançant successius projectes d’alineació, ha definit la façana del nucli històric al
Passeig del Mar. Però va ser durant l’esplendor de finals del segle XIX i principis del XX, quan la burgesia
ganxona va saber valorar aquest entorn urbanístic i va construir-hi les seves residències.
Aquest edifici és un dels exemples de la nova tipologia de casal burgès de l’època, feta normalment per mestres
d’obres, en la que el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat eclèctic
apareix com a reflex del potencial econòmic de la propietat. De tots els situats en aquest front és el que presenta
major contenció ornamental.
La pèrgola que emergeix de la coberta és producte d’una modificació posterior.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de la façana, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, aplacats, baranes i
reixes de ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balustrades, relleus ornamentals, tipologia de tancaments de
les obertures), textures i cromatisme.

Entorn:

Aquest edifici queda integrat en el front número 16 d’aquest catàleg. La modificació volumètrica de qualsevol d’ells (excepte
els núm. 19-20 i 24, que tenen la volumetria protegida), queda condicionada a l’aprovació del corresponent Estudi de detall
que relacioni les modificacions preteses respecte del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Perdieux E 162b

SITUACIÓ: Passeig del Mar 22 U.T.M. núm: 2556608

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pedro Rabell Perdieux



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Patxot E 163a

SITUACIÓ: Passeig del Mar 40-41 / Rambla del Portalet 01-03 U.T.M. núm: 2757209

DATA: 1917-1920 AUTOR: Albert Juan Torner (1872-1957) PROPIETARI: Rafael Patxot Jubert

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/4

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 234 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 642 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: Cambra de Comerç ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
L’actual casa Patxot, de to noucentista, es deu a la rehabilitació de la casa pairal de Rafael Patxot Jubert (1872-
1964) –meteoròleg, bibliòfil i escriptor dedicat al mecenatge en diversos àmbits culturals-, un cop enderrocat el
conegut observatori que havia instal·lat a la coberta. És un dels pocs exemples que queden, demostratius de
l’esplendor d’una època que va saber valorar l’entorn urbanístic del Passeig del Mar.
L’intent de l’arquitecte per ordenar la part ampliada de l’edifici amb la ja existent, s’aconsegueix amb la falsa
simetria de les façanes a partir d’un eix principal definit pel conjunt de les tres finestres d’arc el·líptic rematades pel
plafó del rellotge solar. La posició de la porta principal i la torre de la coberta –al lloc ocupat per l’observatori-,
desplaçats a banda i banda de l’eix, ajuden a compensar aquesta falsa simetria.
En l’interior es conserven interessants treballs de vidriera, falsos sostres, serralleria, etc.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai
edificat i l’espai lliure associat.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:

Format per les finques UTM 2757208 i 2757210 integrades en aquest catàleg amb les corresponents fitxes.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Patxot E 163b

SITUACIÓ: Passeig del Mar 40-41 / Rambla del Portalet 01-03 U.T.M. núm: 2757209

DATA: 1917-1920 AUTOR: Albert Juan Torner (1872-1957) PROPIETARI: Rafael Patxot  Jubert



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa de la Taverna del Mar E 164a

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol U.T.M. núm:

DATA: 1929 Masó
1936

AUTOR: Rafael Masó Valentí (1839-1923)

Francesc Folguera Grassi (1891-1960)

PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU/PP Sant Pol Platja RÈGIM DEL SÒL: S.Urbanitzable

TIPOLOGIA: Edificació aïllada, de PB

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: Serveis platja /
hostaleria

ÚS ORIGINAL: Edifici de serveis de
platja

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Emmarcat en el projecte promogut per Josep Ensesa Gubert, el 1929 s’inaugura al racó de llevant de la platja de
Sant Pol el restaurant dels Banys fet per Rafael Masó. L’hivern de 1935 s’incendia i Masó projecta un nou edifici
que construeix Folguera, acabant-se el 1936.
Actualment, es conserva amb moltes transformacions que han depreciat la seva imatge original, tant pel que fa al
propi edifici com a l’entorn que l’envolta.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural

Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma i dimensió de les obertures
- porxos, pèrgoles i terrasses
- tipologia de tancament de les obertures originals
- cromatisme

La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat
Plataformes i casetes de bany

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa de la Taverna del Mar E 164b

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol U.T.M. núm:

DATA: 1929 Masó
1936

AUTOR: Rafael Masó Valentí (1839-1923)

Francesc Folguera Grassi (1891-1960)

PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Estrada (casa de les Punxes) E 165a

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol 55 U.T.M. núm: 3665811

DATA: 1890, 1912 AUTOR: PROPIETARI: Carmen Ribot Pujol

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU/UA Can Estrada RÈGIM DEL SÒL: SU/4-10a

TIPOLOGIA: Casa unifamiliar aïllada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 5200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 343 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
Gràcies a la seva situació fora del nucli urbà, sense la presència constant de pescadors ni drassanes, envoltada
d’un paisatge privilegiat i afavorida pel baixador de S’Agaró del tren de Sant Feliu, la platja de Sant Pol es
convertí, tal com diu Gaziel, en “la veritable platja de Sant Feliu”. Era a finals del segle XIX i a principi del segle
XX, i a l’extrem de garbí, que es començaren a construir les primeres cases de segona residència just arran de
sorral.
En aquest context, la casa de Pere Màrtir Estrada és una de les poques cases del segle XIX que encara es
mantenen. Com a resultat de la transformació d’una antiga construcció de pescadors en casa d’estiueig, ha sofert
diverses modificacions al llarg del temps que l’ha anat desproveint de la sumptuositat inicial.
Destaquen, encara, les vuit torres de la façana i la torre central rematades amb coberta de trencadís de rajola i la
ornamentació vegetal pròpia del llenguatge modernista en les finestres i cornises.
Un cos adossat, a través del qual s’entra al jardí, i la planta principal al primer pis alliberant bona part de la planta
baixa, ajuden a aparentar més dimensió de la que en realitat té l’habitatge.

Nivell de Protecció: B- bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.
La integritat de les façanes,  tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements
sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats, aplacats, baranes i reixes de
ferro forjat, emmarcaments, cornises i balustrades, relleus ornamentals, ceràmica vitrificada, tipologia de tancaments de les
obertures), textures i cromatisme.
El tipus de coberta i els elements que la formen.
Queden inclosos els jardins i el molí de vent.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Estrada (casa de les Punxes) E 165b

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol 55 U.T.M. núm: 3665811

DATA: 1890, 1912 AUTOR: PROPIETARI: Carmen Ribot Pujol



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Domènec Girbau (“casa dels barquets”) E 166a

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol  75 U.T.M. núm: 3665816

DATA: 1910 AUTOR: Josep Goday Casals (1882-1936) PROPIETARI: Carmen Girbau Estrada

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/9e

TIPOLOGIA: Casa aïllada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 2175 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 504 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
Gràcies a la seva situació fora del nucli urbà, sense la presència constant de pescadors ni drassanes, envoltada
d’un paisatge privilegiat i afavorida pel baixador de S’Agaró del tren de Sant Feliu, la platja de Sant Pol es
convertí, tal com diu Gaziel, en “la veritable platja de Sant Feliu”. Era a finals del segle XIX i a principi del segle
XX, i a l’extrem de garbí, que es començaren a construir les primeres cases de segona residència just arran de
sorral.
Igual que la casa veïna (núm. 81-87), aquesta s’emmarca en els primers anys d’activitat professional de Josep
Goday influenciats per l’època “blanca” del seu mestre Josep Puig Cadafalch.
Construïda salvant el desnivell del fons de la parcel·la per obtenir un porxo en planta baixa, es manifesta com un
volum unitari general a partir de l’esquema sòcol - planta principal - coberta a les dues vessants amb golfes, sobre
el que destaquen els esgrafiats ornamentals de les façanes.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai lliure
associat.
Queden inclosos els jardins.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Domènec Girbau (“casa dels barquets”) E 166b

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol 075 U.T.M. núm: 3665816

DATA: 1910 AUTOR: Josep Goday Casals (1882-1936) PROPIETARI: Carmen Girbau Estrada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Girbau Estrada E 167a

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol  81-87 U.T.M. núm: 3665815

DATA: 1910 AUTOR: Josep Goday Casals (1882-1936) PROPIETARI: Luis Girbau Estrada

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: SU/9e

TIPOLOGIA: Casa unifamiliar aïllada, de PB + 2 PP

SUPERFICIE SOLAR: 2700 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 250 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Gràcies a la seva situació fora del nucli urbà, sense la presència constant de pescadors ni drassanes, envoltada
d’un paisatge privilegiat i afavorida pel baixador de S’Agaró del tren de Sant Feliu, la platja de Sant Pol es
convertí, tal com diu Gaziel, en “la veritable platja de Sant Feliu”. Era a finals del segle XIX i a principi del segle
XX, i a l’extrem de garbí, que es començaren a construir les primeres cases de segona residència just arran de
sorral.
Igual que la casa veïna (núm. 75), aquesta s’emmarca en els primers anys d’activitat professional de Josep Goday
influenciats per l’època “blanca” del seu mestre Josep Puig Cadafalch.
Es manifesta, també, com un volum unitari generat a partir de l’esquema sòcol – planta principal – planta segona –
coberta a dues vessants amb golfes, sobre el que destaquen els esgrafiats ornamentals de les façanes i els
treballs de fusta.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.
La integritat de les façanes, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements
sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats, aplacats, baranes,
emmarcats, cornises i balustrades, relleus ornamentals, ceràmica vitrificada, tipologia de tancaments de les obertures), textures
i cromatisme.
El tipus de coberta i els materials que la formen.
Aquesta protecció també compren el portal i una part del jardí que s’estén fins a una profunditat de 65 mts. mesurada des de
l’alineació al Psg. De St. Pol. La volumetria que es pugui desenvolupar a la parcel.la per tal de materialitzar l’aprofitament
previst pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal serà mitjançant la corresponent edificació que haurà de preservar la part de
jardí protegit i separar-se un mínim de 5 mts.  de la parcel.la veïna. En tot cas, donat l’alt valor del conjunt, el projecte i la
posterior llicència s’hauran de sotmetre a la valoració de la Comissió Territorial de Patrimoni.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Girbau Estrada E 167b

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol  81-87 U.T.M. núm: 3665815

DATA: 1910 AUTOR: Josep Goday Casals (1882-1936) PROPIETARI: Luis Girbau Estrada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Surís Estrada / Villa Mas E 168a

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol  89 U.T.M. núm: 3665814

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Surís Estrada

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU (afectat per alineació de vial) RÈGIM DEL SÒL: SU/9e

TIPOLOGIA: Casa unifamiliar aïllada, de PB + 1PP + torre

SUPERFICIE SOLAR: 3100 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 445 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Hostaleria ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Gràcies a la seva situació fora del nucli urbà, sense la presència constant de pescadors ni drassanes, envoltada
d’un paisatge privilegiat i afavorida pel baixador de S’Agaró del tren de Sant Feliu, la platja de Sant Pol es
convertí, tal com diu Gaziel, en “la veritable platja de Sant Feliu”. Era a finals del segle XIX i a principi del segle
XX, i a l’extrem de garbí, que es començaren a construir les primeres cases de segona residència just arran de
sorral.
Tot i el canvi d’ús que ha sofert aquesta casa, l’aire colonial i la seva conformació volumètrica i estructural, que es
desenvolupava en planta baixa amb porxo davanter, planta principal amb terrassa lateral i torre posterior,
continuen pràcticament intactes.
Sense tractar-se d’un exemple tan brillant com les altres cases de la família, es manté com a testimoni d’una
època d’esplendor en què es va saber entendre el valor paisatgístic de l’entorn.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.
La integritat de les façanes, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici, textures i
cromatisme.
El tipus de coberta i els materials que la formen.
Aquesta protecció també compren el portal i una part del jardí que s’estén fins a una profunditat de 65 mts. mesurada des de
l’alineació al Psg. De St. Pol. La volumetria que es pugui desenvolupar a la parcel.la per tal de materialitzar l’aprofitament
previst pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal serà mitjançant la corresponent edificació que haurà de preservar la part de
jardí protegit i separar-se un mínim de 5 mts.  de la parcel.la veïna. En tot cas, donat l’alt valor del conjunt, el projecte i la
posterior llicència s’hauran de sotmetre a la valoració de la Comissió Territorial de Patrimoni.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Surís Estrada / Villa Mas E 168b

SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol  89 U.T.M. núm: 3665814

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Francisco Surís Estrada



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Edifici del Salvament E 169a

SITUACIÓ: Passeig del Fortim U.T.M. núm: 3055201

DATA: 1889-1890 AUTOR: Pius Pujà ? PROPIETARI: Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/MP

TIPOLOGIA:  Edificació aïllada, de PB + 1PP (torre)

SUPERFICIE SOLAR: 154 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 202 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: Caseta de salvament PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Alta

VALORACIÓ:
En un emplaçament històricament lligat a la defensa i protecció de la ciutat – des dels primers assentaments ibers
del segle IV aC. fins a l’actual zona portuària, passant per la llegenda del sant, la “Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos” va construir aquesta estació de salvament, de la qual la pràctica totalitat del material
original –inclòs el bot Boera i el canó llançacaps Dawson- encara es conserva.
Per damunt d’un cos de regust neoclàssic –desenvolupament de pilastres amb basament i entaulament- sobresurt
una torre de planta quadrada i teulada a quatre aigües amb barbacana de tornapuntes, situada en la cantonada de
llevant, que ressalta la presència de l’edifici en el perfil de la badia.
A causa de la restauració de la façana, s’ha reparat el sòcol amb un aplacat de pedra calcària que distorsiona la
imatge original de l’edifici.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai
edificat i l’espai lliure associat.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Edifici del Salvament E 169b

SITUACIÓ: Passeig del Fortim U.T.M. núm: 3055201

DATA: 1889-1890 AUTOR: Pius Pujà ? PROPIETARI: Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casino La Constància (Casino dels Nois) E 170a

SITUACIÓ: Passeig dels Guíxols  01-03 / Rambla del Portalet 02-04 / Sant Roc 02-06 U.T.M. núm: 2857401

DATA: 1888-1890
1899 (ampliació)

AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-1926)

Manuel Vega March (ampliació)
PROPIETARI: Nuevo Casino La Constancia

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 400 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 800 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Casino La Constància ÚS ORIGINAL: Casino La Constància PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
De totes les seus d’associacions culturals que a finals del segle XIX es van construir al Passeig, l’edifici del casino
de La Constància és l’únic que s’ha mantingut (no podem dir el mateix del seu entorn immediat que, a causa del
creixement en alçada, ha general un canvi d’escala perjudicial).
En un marc estilístic historicista o neomedievalista, l’ús d’elements eclèctics marcadament arabitzants fan que, tot i
l’ampliació efectuada, sigui un conjunt molt unitari. Hi destaquen la torre amb cúpula triple que remarca el gir de la
façana, les portes i finestres d’arc de ferradura (arc de ferradura apuntat a la planta primera), el fris d’arcuacions
cegues treballades que remata la façana amb el seu contrapunt al balcó corregut, els esgrafiats i les gelosies.
Tanmateix, la restauració recent tractant la façana com una simple anècdota cromàtica, s’ha fet sense cap mena
de respecte envers l’ús del llenguatge ornamental i les tècniques artesanals originals.

Nivell de Protecció: A – bé d’interès nacional

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

MONUMENT HISTÒRICOARTÍSTIC D’INTERÈS declarat (O. 23-10-1978 / BOE 16-12-1978) R-I-51-5023
La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai
edificat  i l’espai lliure associat.
La intervenció en aquest conjunt i el seu entorn queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA ESPECÍFIC
D’INTERVENCIÓ.

Entorn:

Format per la finca UTM: 2857420 (Passeig dels Guíxols, 4-5): la mitgera a l’edifici del casino s’haurà de tractar com si fos
una façana, quedant prohibit l’ús de materials de revestiment tals com plaques de fibrociment, aïllaments projectats, envà
pluvial ceràmic vist, etc.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casino La Constància (Casino dels Nois) E 170b

SITUACIÓ: Passeig dels Guíxols  01-03 / Rambla del Portalet 02-04 / Sant Roc 02-06 U.T.M. núm: 2857401

DATA: 1888-1890
1899 (ampliació)

AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-1926)

Manuel Vega March (ampliació)
PROPIETARI: Nuevo Casino La Constancia



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 171a

SITUACIÓ: Passeig dels Guíxols 19 / Dr. Zamenhof 01-09 U.T.M. núm: 2857415

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joan Duch Sami

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/13

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 207 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 565 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
L’interès per aquest passeig començà a finals del segle passat, quan es va urbanitzar. Malauradament, a causa de
l’especulació dels anys setanta han desaparegut gairebé tots els edificis fruit de l’esplendor del moment (el casino
dels Senyors, la casa Ball-llovera, etc.)
A la cantonada amb el carrer del Dr. Zamenhof es conserva aquest edifici en el que, una vegada més, s’hi
constaten les característiques constructives de finals del segle XIX i principis del XX: sobre una disposició
tradicional d’obertures apareix el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat
eclèctic (en aquest cas amb cert regust modernista i part d’aquest repertori exclusiu).
La conformació volumètrica, amb la jerarquització de la façana lateral a partir d’un cos que sobresurt de la coberta,
es repeteix en algun altre edifici, com el de la Rambla del Portalet núm. 6.
La percepció dels valors del conjunt queden molt depreciats per l’alteració de la planta baixa, amb l’eliminació de
les obertures originals i l’aparició del ràfec de teules. Tanmateix, les noves alçades permeses a l’entorn han deixat
l’edifici fora d’escala i completament descontextualitzat.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.
Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les oabertures originals
- baranes i balcons
- estucats, cornises, relleus ornamentals i coronament
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 171b

SITUACIÓ: Passeig dels Guíxols 19 / Dr. Zamenhof 01-03 U.T.M. núm: 2857415

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Joan Duch Sami



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Rosselló E 172a

SITUACIÓ: Passeig Marítim President Irla  86 U.T.M. núm: 2551102

DATA: Principi s. XX AUTOR: J.M.Rodríguez Lloveras PROPIETARI: Magdalena Roselló Val
Arnaldo Rosselló Llabrés

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/12c

TIPOLOGIA: Casa unifamiliar aïllada, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 200 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 140 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat-
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa
Guberts va fer a S’Agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven a la banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes
propers al noucentisme.
Una desafortunada ampliació de l’ala de llevant ha desvirtuat la seva imatge original.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural originals.
Les façanes, pel que fa a:
- geometria i composició, posició dels sostres
- tipologia dels tancaments de les obertures
- cromatisme
El tipus de coberta original i els elements que la formen (teulada, cornises, ràfecs)
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat
El mur-tanca de mamposteria.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Rosselló E 172b

SITUACIÓ: Passeig Marítim President Irla  86 U.T.M. núm: 2551102

DATA: Principi s.XX AUTOR: J.M.Rodríguez Lloveras PROPIETARI: Magdalena Roselló Val
Arnaldo Rosselló Llabrés



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Asil Surís E 173a

SITUACIÓ: Plaça Alabric U.T.M. núm: 2363601

DATA: 1904-1906 AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926)

PROPIETARI: Fundació Asilo Surís

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E

TIPOLOGIA: Edifici aïllat conformat per pavellons units de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 9550 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2957 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Residència de gent gran ÚS ORIGINAL: Residència d’infants i
gent

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Alta

VALORACIÓ:
Construït a les afores per acollir “la gent gran sense recursos i els infants desemparats” gràcies al llegat de Joan
Surís Llorens, l’Asil Surís ha arribat als nostres dies completament desvirtuat, tant pel que fa al seu entorn,
íntegrament absorbit pel nucli urbà, com a la mateixa edificació, a la que s’han anat sobreposant successives
ampliacions de forma molt poc respectuosa.
L’edifici de Guitart es desenvolupa sobre un eix central de simetria en tres pavellons de planta baixa i pis,
disposats en forma d’hac i units entre ells per galeries. El cos d’accés, el central, conté la capella.
La tendència modernista de l’arquitecte es reflecteix aquí pel tractament expressiu del totxo ceràmic definint les
línies estructurals compositives de les façanes per sobre dels paràmetres de color blanc. A través de la claredat i
diferenciació de l’accés principal, i de la dimensió i morfologia de les obertures accentuades amb la unificació
vertical dels seus emmarcaments, s’assoleix perfectament el caràcter d’edifici públic.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai
edificat original i l’espai lliure associat.
Queden incloses les casetes d’hort, els antics safareigs i la portalada principal d’accés al recinte.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Asil Surís E 173b

SITUACIÓ: Plaça Alabric U.T.M. núm: 2363601

DATA: 1904-1906 AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926)

PROPIETARI: Fundació Asilo Surís



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de les Forques E 174a

SITUACIÓ: Plaça de les Forques U.T.M. núm: 3555700

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL:

TIPOLOGIA: Restes d’un antic molí de vent

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Ruïnes ÚS ORIGINAL: Molí de vent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
En un emplaçament que el feu sempre present en la imatge urbana a llevant de la ciutat, el Molí de les Forques
ara resta amagat darrere les edificacions que han anat poblant la muntanya durant el creixement de la segona
meitat del segle XX.
Es tracta de les restes d’un antic molí de vent, i d’aquí la seva situació en un punt elevat per tal d’aprofitar millor
els vents forts.
El valor de la construcció s’ha d’entendre tant des del punt de vista històric com del de la caracterització del
paisatge (si bé, com ja hem dit, aquest aspecte ha quedat molt depreciat).

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de les Forques E 174b

SITUACIÓ: Plaça de les Forques U.T.M. núm: 3555700

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font pública E 175a

SITUACIÓ: Plaça del Mercat U.T.M. núm:

DATA: 1859 AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/V

TIPOLOGIA: Font pública

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
La font que es troba al centre de la plaça és una donació a la ciutat feta el 1859 per Feliu Cabarrocas, un
guixolenc afincat a Cuba. Es tracta d’una de les primeres fonts públiques de Sant Feliu. Més enllà de les seves
característiques escultòriques, el seu valor s’ha d’entendre des del punt de vista de la memòria històrica.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i  l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font pública E 175b

SITUACIÓ: Plaça del Mercat U.T.M. núm:

DATA: 1859 AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Mercat cobert E 176a

SITUACIÓ: Plaça del Mercat  01-05 U.T.M. núm: 2556101

DATA: 1928-1930 AUTOR: Joan Bordàs Salellas (1888-
1961)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E

TIPOLOGIA: Nau adossada de planta diàfana i coberta amb estructura metàl·lica

SUPERFICIE SOLAR: 630 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 300 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Mercat cobert ÚS ORIGINAL: Mercat cobert PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Com a resposta característica de moltes poblacions a la preocupació social per la higiene i la salubritat de principis
de segle, entre altres millores urbanístiques apareix aquesta tipologia d’edificacions que, en el cas de Sant Feliu,
s’ha mantingut al costat de l’emplaçament històric del mercat, en el solar que ocupava Can Barraquer.
Exteriorment, l’edifici de planta rectangular amb tres costats lliures i una mitgera, utilitzant un llenguatge
noucentista, composa les façanes a partir d’un eix de simetria per a cada una que situa els accessos ressaltats per
la porta amb arc de mig punt i el frontó, i ordena les grans obertures rectangulars de llibret de fusta.
Interiorment, l’estructura metàl·lica conforma i allibera l’espai. La coberta de quatre vessants es recolza
perimetralment a les façanes i en un grup de pilars centrals formats per quatre perfils angulars i d’una esveltesa
extrema. Al centre s’eleva un lluernari amb coberta de dues vessants que permet l’entrada de llum zenital.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:

Format per les finques UTM: 2556108 (Travessera de la Plaça, 8) i 2556103 (Carrer de Sant Joan, 9), totes dues incloses en
aquest catàleg amb la corresponent fitxa.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Mercat cobert E 176b

SITUACIÓ: Plaça del Mercat  01-05 U.T.M. núm: 2556101

DATA: 1928-1930 AUTOR: Joan Bordàs Salellas (1888-
1961)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ajuntament E 177a

SITUACIÓ: Plaça del Mercat  06-09 U.T.M. núm: 2555301

DATA: 1944-1950
(reconstrucció)

AUTOR: Avel·lí Cimadella i Joan Margarit PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E

TIPOLOGIA: Edifici aïllat de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 672 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 2016 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Ajuntament ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Ja des del segle XIII, la que avui s’anomena plaça del Mercat ha estat el punt de confluència tant del traçat dels
carrers com de l’activitat social i comercial de la ciutat medieval, i des de llavors, també, el  lloc on s’ha ubicat el
govern local.
Després de l’enderroc de la muralla el 1696, la població guanyà un front edificable de primer ordre amb una
ubicació immillorable, que mitjançant successius projectes d’alineació, ha definit la façana del nucli històric al
passeig del Mar.
En un emplaçament protagonista, a cavall entre aquests dos espais, l’actual edifici de l’Ajuntament és el resultat
de les reformes i ampliacions que ja des de mitjans del segle XVI s’han anat fent a l’antiga casa coneguda com de
Sant Bernardí.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ajuntament E 177b

SITUACIÓ: Plaça del Mercat,  06-09 U.T.M. núm: 2555301

DATA: 1944-1950
(reconstrucció)

AUTOR: Avel·lí Cimadella i Joan
Margarit

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 178a

SITUACIÓ: Plaça del Mercat  23 U.T.M. núm: 2456807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pedro Albó Cassà

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/3a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 119 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 308 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges + PB
comercial

PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
Ja des del segle XIII la que avui s’anomena Plaça del Mercat ha estat el punt de confluència tant del traçat dels
carrers com de l’activitat social i comercial de la ciutat medieval, i des de llavors emplaçament de primer ordre dins
el teixit urbà. No obstant, no s’ha pogut conservar cap dels casals que en altres temps ajudaven a configurar
l’entorn (can Garjola, can Barraquer, etc.)
Aquest edifici, aixecat precisament on hi hagué l’antiga casa de can Garjola amb restes gòtiques a la façana, s’ha
integrat a la porxada de la plaça (mitjançant arcs ogivals) i segueix les característiques tipològiques de la
construcció residencial del segle XIX i principi del XX, quant a disposició, proporcions i mida de les obertures,
balcons i baranes de fosa, però sense excés de recursos ornamentals.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

L’alçada de  l’edifici, que el PGOU l’agafa com a alçada reguladora de tota la zona 3a.
L’ordenació, les proporcions i la mida de les obertures de les façanes.
Els balcons de pedra de Girona i les baranes de fosa.
Qualsevol obra a realitzar en aquest edifici queda condicionada a la prèvia recuperació del domini públic de la porxada de la
planta baixa.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 178b

SITUACIÓ: Plaça del Mercat  23 U.T.M. núm: 2456807

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Pedro Albó Cassà



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de Vent E 179a

SITUACIÓ: Plaça del Molí de Vent U.T.M. núm: 2265407

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Emilio Roura Mallol

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/9a

TIPOLOGIA: Restes d’un antic molí de vent

SUPERFICIE SOLAR: 1900 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 215 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Ruïnes ÚS ORIGINAL: Molí de vent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
En un emplaçament que el feu sempre present en la imatge urbana al nord de la ciutat, el molí ara resta amagat
darrere les edificacions que han anat poblant la vall durant el creixement de la segona meitat del segle XX.
Es tracta de les restes d’un antic molí de vent, i d’aquí la seva situació en un punt elevat per tal d’aprofitar millor
els vents forts.
El valor de la construcció s’ha d’entendre tant des del punt de vista històric com del de la caracterització del
paisatge (si bé, com ja hem dit, aquest aspecte ha quedat molt depreciat).

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Molí de Vent E 179b

SITUACIÓ: Plaça del Molí de Vent U.T.M. núm: 2265407

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Emilio Roura Mallol



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Conjunt del Monestir i Església Parroquial E 180a

SITUACIÓ: Plaça del Monestir U.T.M. núm: 2255103

DATA: S.IX-XVIII AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/E

TIPOLOGIA:

SUPERFICIE SOLAR: 6470 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 7400 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Museu i església
parroquial

ÚS ORIGINAL: Monestir benedictí PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Alta

VALORACIÓ:
Conjunt monàstic format per l’església d’època romànica (la meitat de la nau coberta amb volta de canó i el frontis)
i gòtica del s.XIV (el tram cobert amb volta de creueria, el creuer i els tres absis), la Porta Ferrada (d’ús i
cronologia incerts), la Torre del Fum (del s.IX-X i aixecada sobre restes d’una construcció del s.V), la Torre del
Corn (aixecada sobre restes d’estructures d’època romana), la Torre dels Reis o de Tramuntana (l’única que resta
en peu de les cinc que, sobre la capçalera gòtica, fortificaven el monestir del s.XIV), el gran edifici de les
dependències monacals (del s.XVIII, avui seu del Museu d’Història de la Ciutat), l’Arc de Sant Benet (portalada
barroca d’accés al clos monacal durant el s.XVIII) i tot el seguit de restes de construccions i estructures fruit de les
diverses ampliacions que han quedat adossades al conjunt.

Nivell de Protecció: A – Bé d’interès nacional

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

MONUMENT HISTÒRIC-ARTÍSTIC D’INTERÈS NACIONAL declarat (D.3-6-1931 / Gac 4-6-1931) R-I-51-0571
La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment, així com la relació entre l’espai
edificat i l’espai lliure associat.
La intervenció en aquest conjunt  i en el seu entorn queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA ESPECIAL
ESPECÍFIC D’INTERVENCIÓ.

Entorn:
Format per la Plaça del Monestir i les finques UTM: 2255101 (SMU-25), 2255102 (SMU-35 regulades en la corresponent fitxa
d’aquest catàleg) i 2255105 (regulades en la corresponent fitxa d’aquest catàleg), 2255104 (SMU-36/9d), 2355801 (clau 1a),
2355803 (clau 1a) i 2355810 (clau 12c).
En les finques 2255102, 2255104 i 2355810 no es permeten edificacions de nova planta en la franja de 18 metres d’amplada
entorn de l’espai lliure que envolta el Monestir, grafiat com “Àmbit no edificable entorn monestir” en els plànols d’ordenació O-
03. En aquest àmbit caldrà conservar la massa arbòria existent per mantenir l’actual rerafons visual del Monestir.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Conjunt del Monestir i Església Parroquial E 180b

SITUACIÓ: Plaça del Monestir U.T.M. núm: 2255103

DATA: S.IX-XVIII AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Rourich E 181a

SITUACIÓ: Plaça del Monestir  26-28 U.T.M. núm: 2256509

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mercedes Colomer Douffour

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/5a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres, de PB + 1PP i pati central interior

SUPERFICIE SOLAR: 680 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 1166 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: En desús ÚS ORIGINAL: Habitatge + fàbrica PRIORITAT D’ACTUACIÓ:

VALORACIÓ:
Aquest edifici representa un dels exemples més interessants d’aquesta tipologia pròpia del segle XIX, que és la
indústria urbana, hereva de tipologies de segles anteriors en les que convivien l’ús residencial dels propietaris i l’ús
industrial o, en aquells casos, artesanal de l’activitat desenvolupada.
Així, es mostra al carrer seguint les característiques de l’edificació residencial del segle XIX, sense concessions
ornamentals, i ocupa el darrere de la parcel·la, fins a la riera, amb un conjunt de naus organitzades al voltant d’un
pati rectangular. Cal destacar la relació espaial i lluminosa que s’estableix entre els espais interiors i exteriors
d’aquest pati, a través de les gelosies de fusta.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i e estructural de les edificacions interiors.
Les façanes, pel que fa a:
- geometria i composició, posició dels sostres
- forma i mida de les obertures
- reixes, baranes i balcons
- sòcol, cornises i coronament
- tipologia dels tancaments de les obertures
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure interior associat, mitjançant les gelosies de fusta

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Rourich E 181b

SITUACIÓ: Plaça del Monestir  26-28 U.T.M. núm: 2256509

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Mercedes Colomer Douffour



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font i pont de la riera de Tueda E 182a

SITUACIÓ: Plaça Empordà U.T.M. núm:

DATA: 1901-1904 (font)
1892 (pont)

AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926) – Ildefons Casamor?

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU (afectat per alineació
de vial)

RÈGIM DEL SÒL:

TIPOLOGIA: Font pública i barana de pont

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
Construïts al límit del poble, al peu de l’únic camí d’entrada provinent de Palamós quan travessa la riera de Tueda,
aquests dos elements es poden considerar propers al llenguatge modernista (la barana del pont i la barana de la
Rambla del Portalet, malgrat les diferències serien actuacions paral·leles).
Tot i la discreta entitat d’aquests elements, contribueixen dignament a la conformació del caràcter del carrer, en
una zona on es contempla la millora de l’espai públic de la plaça Empordà.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font i pont de la riera de Tueda E 182b

SITUACIÓ: Plaça Empordà U.T.M. núm:

DATA: 1901-1904 (font)
1892 (pont)

AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926) – Ildefons Casamor?

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Badosa E 183a

SITUACIÓ: Placeta de Sant Joan  12-18 U.T.M. núm: 2457501

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Serra Filosia

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/2c

TIPOLOGIA: Casa adossada, de PB + 2PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 115 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 336 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
A finals del segle XVI l’hospital vell es va convertir en capella de Sant Joan, que finalment va desaparèixer durant
la Setmana Tràgica, al 1909, quan va ser cremada. D’aquí el nom d’aquest espai urbà situat a cavall del nucli
antic, d’un extrem de l’antic raval de Tueda i de l’inici de l’eixample nord del segle XIX, i, per tant, reconegut com
de primer ordre ja des de la segona meitat del XIX.
En aquest context, la parcel·la situada al punt de confluència del carrer Sant Pere amb la plaça, està ocupada per
aquest edifici aixamfranat que conté les directrius tipològiques de finals del segle XIX i principi del XX, on,
mitjançant el llenguatge d’inspiració neoclàssica, l’intent de significació s’ha confiat més a l’ús de materials nobles
que no al pur formalisme ornamental eclèctic tant propi del moment.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats, baranes i reixes de
ferro forjat, carreus, emmarcaments de pedra, cornises i balustrades, tipologia de tancaments de les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Badosa E 183b

SITUACIÓ: Placeta de Sant Joan  12-18 U.T.M. núm: 2457501

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Serra Filosia



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Mirador E 185a

SITUACIÓ: Puig de les Bateries o Gustinoi U.T.M. núm:

DATA: S.XX Guerra
Civil

AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU/UA Les Bateries RÈGIM DEL SÒL: SU/V

TIPOLOGIA: Restes de construcció de defensa militar

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
El puig de les Bateries o Gustinoi, de 125 metres d’alçada, tanca la ciutat pel cantó nord-est. Al capdamunt hi
trobem les restes del niu de metralladores antiaèries construït amb motiu de la guerra civil espanyola.
El valor d’aquesta construcció s’ha d’entendre des del punt de vista de la memòria històrica. La seva ubicació
privilegiada permet recuperar-la com a mirador de la vall de Sant Feliu i la Vall d’Aro.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Mirador E 185b

SITUACIÓ: Puig de les Bateries o Gustinoi U.T.M. núm:

DATA: S.XX Guerra
Civil

AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Baranes i desguàs de la riera E 186a

SITUACIÓ: Rambla del Portalet U.T.M. núm:

DATA: 1894 AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/V

TIPOLOGIA: Baranes i desguàs de riera

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
La Rambla del Portalet té el seu origen en el “dracenal” del barri de Tueda durant el segle XVI, i anava des del
portal que tancava el carrer Major fins al front marítim. La seva configuració actual prové de les obres de
reconducció de les aigües que baixen pels carrers de Girona i de l’Algavira, segons projecte signat pel General
Guitart el 28/4/1894, i des d’aleshores ha esdevingut escenari de primer ordre dins l’entorn urbà de Sant Feliu.
Aquestes aigües es recullen en una claveguera central (es correspon amb el passeig central) que té cinc boques
d’entrada amb la corresponent barana de protecció per als vianants. La influència modernista queda reflectida en
l’ús de l’obra vista ceràmica en la formació dels cinc arcs (recordem l’interès modernista per l’expressivitat dels
elements estructurals) i en els treballs artesanals en la barana.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Baranes i desguàs de la riera E 186b

SITUACIÓ: Rambla del Portalet U.T.M. núm:

DATA: 1984 AUTOR: General Guitart Lostaló (1859-
1926)

PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Patxot E 187a

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  05 U.T.M. núm: 2757208

DATA: 1917 AUTOR: Albert Juan Torner PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, SA

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/2a

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP + golfes

SUPERFICIE SOLAR: 80 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 200 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Hoteler ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
La Rambla del Portalet té el seu origen en el “dracenal” del barri de Tueda durant el segle XVI, i anava des del
portal que tancava el carrer Major fins al front marítim. La seva configuració actual prové de les obres de
reconducció de les aigües que baixen pels carrers de Girona i de l’Algavira, a finals del segle XIX, i des
d’aleshores ha esdevingut escenari de primer ordre dins l’entorn urbà de Sant Feliu. Així ho va entendre part de la
burgesia del moment i aquest edifici n’és una bona mostra.
Com a fet diferencial per damunt de les característiques tipològiques d’aquesta època, destaca la galeria superior,
en la que la component horitzontal complementa a la del balcó corregut, en contraposició a la dominant vertical de
la disposició general d’obertures. Destaca, també, l’ús que es fa del llenguatge d’inspiració clàssica en elements
com la galeria, que s’associa a un fris dòric on les mètopes s’han convertit en finestres i els tríglifs, amb gotes
incloses, són els brancals intermitjos.

Nivell de Protecció:

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana en la seva integritat, tant pel que fa a l’alçada, composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, baranes i reixes de ferro forjat,
carreus, emmarcaments de pedra, cornises i barbacana, peces ceràmiques, tipologia de tancaments de les obertures), textures
i cromatisme.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Patxot E 187b

SITUACIÓ: Rambla del Portalet   05 U.T.M. núm: 2757208

DATA: 1917 AUTOR: Albert Juan Torner PROPIETARI: Hoteles Guixolenses, SA



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 188a

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  06 / Sant Roc  01-05 U.T.M. núm: 2757518
2757517

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Sala Escapa, Ramon
Palahí Aicart, Hospital

Municipal

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/2a

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 188 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 644 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatges + PB comercial PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
La Rambla del Portalet té el seu origen en el “dracenal” del barri de Tueda durant el segle XVI, i anava des del
portal que tancava el carrer Major fins al front marítim. La seva configuració actual prové de les obres de
reconducció de les aigües que baixen pels carrers de Girona i de l’Algavira, a finals del segle XIX, i des
d’aleshores ha esdevingut escenari de primer ordre dins l’entorn urbà de Sant Feliu.
A la cantonada amb el carrer de Sant Roc es conserva aquest edifici en el que, una vegada més, s’hi constaten
les característiques constructives de finals del segle XIX i principi del XX: sobre una disposició tradicional
d’obertures apareix el repertori ornamental d’inspiració neoclàssica, producció industrialitzada i resultat eclèctic.
La conformació volumètrica, amb la jerarquització de la façana lateral a partir d’un cos que sobresurt de la coberta,
es repeteix en algun altre edifici, com el del Passeig dels Guíxols, núm. 19.
La percepció dels valors del conjunt queden molt depreciats per l’alteració de la planta baixa, amb la galeria
vidriada i la retolació comercial.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.
Les façanes pel que fa a:
- composició i geometria originals, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- estucats, cornises, relleus ornamentals i coronament
- tipologia de tancament de les obertures originals
- textures i cromatisme

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 188b

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  06 / Sant Roc  01-05 U.T.M. núm:  2757518
2757517

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Carmen Sala Escapa, Ramon
Palahí Aicart, Hospital

Municipal



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa de La Campana E 189a

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  09-11 U.T.M. núm: 2757207

DATA: 1911 AUTOR: Bernardí Martorell Puig (1870-
1937)

PROPIETARI: Maria Teixidor Geli

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/2a

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 1PP

SUPERFICIE SOLAR: 262 m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 520 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Equipament cultural ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:
La Rambla del Portalet té el seu origen en el “dracenal” del barri de Tueda durant el segle XVI, i anava des del
portal que tancava el carrer Major fins al front marítim. La seva configuració actual prové de les obres de
reconducció de les aigües que baixen pels carrers de Girona i de l’Algavira, a finals del segle XIX, i des
d’aleshores ha esdevingut escenari de primer ordre dins l’entorn urbà de Sant Feliu.
En aquest edifici fet construir pel barceloní Josep Roca Rabell, es fan evidents diverses de les preocupacions
constants del modernisme, com són l’expressió de la construcció mitjançant l’ús de l’obra vista, l’adopció
d’elements ceràmics vidriats i la supervivència del ferro forjat, entre altres artesanies.
Pel que fa a la primera qüestió, més enllà de l’ús del totxo que basteix el pla principal de façana damunt el sòcol
de pedra, cal fer una menció especial a la tribuna correguda suportada per dotze mènsules, en la que es
combinen els arcs escalonats de totxo amb les fines columnes de pedra, i la barana de ferro forjat de motius
vegetals i muntants d’obra vista. Tot i estar construïda amb materials de constitució massissa es mostra com un
element molt lleuger. També destaca el coronament amb motius geomètrics i un trencadís de rajola vitrificada.

Nivell de Protecció: B – bé d’interès local

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’edifici, en els seus elements originals, tant interiorment com exteriorment.
La intervenció en aquest edifici queda condicionada a l’aprovació del corresponent PLA DIRECTOR D’INTERVENCIÓ.

Entorn:
Format pels edificis situats als números 7 i 13 de la Rambla del Portalet. Les seves mitgeres s’hauran de tractar com si fossin
façanes, quedant prohibit l’ús de materials de revestiment tals com plaques de fibrociment, aïllaments projectats, envà pluvial
ceràmic vist, etc.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa de La Campana E 189b

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  09-11 U.T.M. núm: 2757207

DATA: 1911 AUTOR: Bernardí Martorell Puig (1870-
1937)

PROPIETARI: Maria Teixidor Geli



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 190a

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  14 U.T.M. núm: 2757521

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria  Dispes Jofre

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./2ª

TIPOLOGIA: Casa entre mitgeres, de PB + 2PP

SUPERFICIE SOLAR: 96 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 225 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges ÚS ORIGINAL: Habitatges PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:

La Rambla del Portalet té el seu origen en el “dracenal” del barri de Tueda durant el segle XVI, i anava des del
portal que tancava el carrer Major fins al front marítim. La seva configuració configuració  actual prové de les obres
de reconducció de les aigües que baixen pels carrers de Girona i de l’Algavira, a finals del segle XIX, i des
d’aleshores ha esdevingut escenari de primer ordre dins l’entorn urbà de Sant Feliu.

Aquest edifici situat al núm. 14 no va  més enllà de les característiques tipològiques de les construccions
residencials de finals del segle XIX i principis del XX. En aquest cas, però, l’esforç ornamental s’ha concentrat
majoritàriament en l’esgrafiat de la façana.

La percepció dels valors de l’edifici s’ha vist depreciada per un seguit d’actuacions impròpies, com són la
modificació de les proporcions de la finestra de planta baixa, el tractament de la façana fins a l’alçada del primer
balcó i l’intent de restauració dels esgrafiats amb una operació de maquillatge superficial tant des del punt de vista
cromàtic com de tècnica utilitzada, sense entrar a valorar elements més superficials com la bústia, l’armari del
comptador del servei d’abastament d’aigua o la instal·lació d’energia elèctrica.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La totalitat de la façana pel que fa a:
- composició i geometria, posició dels sostres
- forma, dimensió i emmarcament de les obertures originals
- baranes i balcons
- relleus ornamentals originals
- tipologia de tancament de les obertures originals

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 190b

SITUACIÓ: Rambla del Portalet  14 U.T.M. núm. 2757521

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Maria Dispes Jofre



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Barraques de vinya E 191a

SITUACIÓ: Terrenys del Mas Ribot. Paratge Vall de els Comes U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.N.U.

TIPOLOGIA: Restes d’antigues barraques agrícoles

SUPERFICIE SOLAR: M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Deficient

ÚS ACTUAL: Sense ús ÚS ORIGINAL: Barraques agrícoles PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Mitja

VALORACIÓ:

Es tracta d’un conjunt d’antigues construccions destinades a usos agrícoles, alguna de les quals es manté gairebé
complerta.

El seu interès i valor s’ha d’entendre des del punt de vista de la memòria històrica d’un procés tecnològic popular
basat en l’ús de la pedra, en una tipologia constructiva no per simple menys interessant, que respon a una activitat
molt concreta

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Barraques de vinya E 191b

SITUACIÓ: Terrenys del Mas Ribot. Paratge Vall de les Comes U.T.M. núm.

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Nova E 192a

SITUACIÓ: Urbanització Casa Nova U.T.M. núm:

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL:

TIPOLOGIA:

SUPERFICIE SOLAR: M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Regular

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural del conjunt.

La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Nova E 192b

SITUACIÓ: Urbanització Casa Nova U.T.M. núm.

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Barraquer E 193a

SITUACIÓ: C/ Travassera del Raig U.T.M. núm: 2453127

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Bararquer de Garrigosa; Mercedes

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./12a

TIPOLOGIA: Casa unifamiliar aïllada, de PB + 1PP + àtic

SUPERFICIE SOLAR: 1575 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 378 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Emmarcada en el procés d’urbanització de la muntanya de Sant Elm durant la primera meitat del segle XX,
aquesta casa , per la seva posició elevada, té un paper protagonista en la conformació del front edificat del racó
de garbí de la badia de Sant Feliu, contrastant amb els blocs apareguts sense cap altra voluntat que no sigui
únicament la d’obtenir el màxim sostre edificat.

Seguint els criteris constructius tradicionals, adopta una imatge que recorda lleugerament les construccions
noucentistes de Rafael Masó a S’Agaró.- Actualment conserva totes les seves característiques originals exteriors.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural del conjunt.

La integritat de les façanes, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats,
aplacats, baranes, reixes i elements de ferro forjat, emmarcaments, cornises i balaustrades relleus ornamentals, ceràmica
vitrificada, tipologia de tancaments de les obertures), textures i cromatisme.

El tipus de coberta i els materials que la formen.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Barraquer E 193b

SITUACIÓ: C/ Travassera del Raig U.T.M. núm. 2453127

DATA: AUTOR: PROPIETARI:  Bararquer de Garrigosa; Mercedes



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Barraquer E 194a

SITUACIÓ: Passeig del Mar  24  / Rambla Vidal U.T.M. núm: 2556606

DATA: 1968 AUTOR: Manuel Ribas i Piera (1925) PROPIETARI: Juan Cendrós Carbonell

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.G.O.U. RÈGIM DEL SÒL: S.U./3p

TIPOLOGIA: Casa en cantonada, de PB + 4PP

SUPERFICIE SOLAR: 126 M2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 578 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: Habitatges + PB comerç ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:

Aquest edifici és un interessant exemple de com el moviment modern ha incidit en l’arquitectura de la segona
meitat del segle XX, i de com aquesta es pot adequar en un entorn tipològicament allunyat. L’estructura de peus
drets deslligada de les parets de tancament, la llibertat formal de les obertures de façana, el reconeixement de la
cantonada com a punt de màxima tensió, la composició, la composició basada en l’equilibri de contraris (
horitzontal- vertical, massís - lleuger, etc..) i la llibertat espaial interior  són constants que aquí conviuen amb
aspectes més tradicionals, com la dominant del ple sobre el buit, la mida i proporció de les  obertures
convencionals i el sistema de tancament i protecció d’aquestes obertures.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La conformació volumètrica i estructural.

La integritat de les façanes, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements
sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials (emmarcaments,  tipologia de tancaments d les obertures), textures i
cromatisme.

Entorn:

Aquest edifici queda integrat en el front núm. 16 del present catàleg. La modificació volumètrica de qualsevol d’ells (excepte
els núm. 19-20 i 24, que tenen la volumetria protegida, queda condicionada a l’aprovació del corresponent Estudi de Detall
que relacioni les modificacions preteses respecte del conjunt.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Cendrós E 194b

SITUACIÓ: Passeig de Mar 24 / Rambla Vidal U.T.M. núm. 2556606

DATA: 1968 AUTOR: Manuel Ribas i Piera (1925) PROPIETARI: Juan Cendrós Carbonell



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Canari E 195a

SITUACIÓ: Avda. Juli Garreta, núms. 5-7 U.T.M. núm: 2454101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1b

TIPOLOGIA: Casa en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: Taverna i habitatge ÚS ORIGINAL: Taverna i habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Casa-taverna integrada en el front de cases de l’extrem de ponent del Passeig del Mar, el qual es va consolidar a
principis del s. XIX a partir de les cases semi-rurals de l’altre costat de la riera del Monestir.
Sense tractar-se, ni molt menys, d’un edifici de primer ordre, en ell hi trobem les constants tipològiques de les
cases urbanes del s. XIX tot i mancar-hi qualsevol mena d’intent de significació. El principal valor, no obstant, li
prové del seu ús en planta baixa. La taverna de “Can Canari” és un dels pocs locals històrics que li queden al
municipi, cau de pescadors durant molts anys i escenari habitual d’anècdotes i discussions.
El desnivell existent entre el carrer  i la planta baixa respon al cobriment de la riera de Tueda l’any 1933.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
Qualsevol rehabilitació de la finca haurà de contemplar  la preservació de l’ús de Bar-Taverna en els baixos que en pugin
resultar, havent-se de reproduir el sostre de voltes existents i l’ambient de taverna que històricament li correspon.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici queda condicionada a la integració en el conjunt format pels edificis núms. 1, 3, 5 i 7
de l’Avda. Juli Garreta i el núm. 2 del Passeig Rius i Calvet.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Can Canari E 195b

SITUACIÓ: Avda. Juli Garreta, núms. 5-7 U.T.M. núm: 2454101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Naus Castelló E 196a

SITUACIÓ: C/. Alvarez de Castro cantonada C/. Trafalgar U.T.M. núm: 3158903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: SUP / Calasanç

TIPOLOGIA: Nau industrial / Magatzem

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: magatzems ÚS ORIGINAL: Industrial i magatzem PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Conjunt de naus aïllades de caire industrial i que responen a les tipologies arquitectòniques pròpies de principis
del s. XX. Destaquen principalment per les solucions estructurals emprades (encavallades de coberta), les quals
persegueixen un objectiu principal: espais diàfans de considerable dimensió.
Els materials emprats en la seva construcció, amb especial predomini de l’obra vista, detonen una actitud hereva
del corrent modernista, propi del moment.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat d’una de les naus perquè pugui servir com a fidel exemple d’una tradició industrial d’orígens modernistes, molt
lligada al municipi.

Entorn:
Caldrà respectar uns mínims de protecció en l’espai lliure immediatament adjacent que permeti una correcta i completa
comprensió de l’edifici protegit.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Naus Castelló E 196b

SITUACIÓ: C/. Alvarez de Castro cantonada C/. Trafalgar U.T.M. núm: 3158903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 197a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 35 U.T.M. núm: 2859925

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
En aquest edifici, sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques d’aquest estil com
l’ordenació en eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació en façana,
les baranes de fosa, etc...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia de tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 197b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 35 U.T.M. núm: 2859925

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 198a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núms. 37-39 U.T.M. núm: 2859924

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici és el típic exemple d’aquesta casa de planta baixa i pis caracteritzada per la presència de sostres
baixos, finestres petites, absència de balcons, coronació amb tortugada ceràmica, ús de la pedra del lloc, etc...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- composició de les obertures.
- forma i dimensió de les obertures originals, inclosa l’absència de balcons.
- escopidors, brancals i dintells de granit.
- la coronació amb tortugada ceràmica, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així ho admet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 198b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núms. 37-39 U.T.M. núm: 2859924

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 199a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núms. 48 U.T.M. núm: 2858924

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici n’és un exemple. Sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques com
l’ordenació en eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació en façana,
les baranes de fosa, etc...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia de tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 199b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 48 U.T.M. núm: 2858924

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 200a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 50 – Trav. de Sant Isidre U.T.M. núm: 2858925

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici n’és un exemple atípic. Sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques
com l’ordenació en eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació en
façana, les baranes de fosa, etc... Destaca en tot cas per  haver mantingut l’alçada de planta baixa i pis tot i haver
adaptat els paràmetres estètics de la casa burgesa, habitualment de planta baixa i dues plantes pis.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia de tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 200b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 50– Trav. de Sant Isidre U.T.M. núm: 2858925

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 201a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 51 U.T.M. núm: 2859921

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici representa el típic exemple d’aquesta casa de planta baixa i pis caracteritzada per la presència de
sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, coronació amb tortugada ceràmica, ús de la pedra del lloc,
etc...

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- composició de les obertures i posició dels sostres existents.
- forma i dimensió de les obertures originals, inclosa l’absència de balcons.
- escopidors, brancals i dintells de granit.
- la coronació amb tortugada ceràmica, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així ho admet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 201b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 51 U.T.M. núm: 2859921

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 202a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 54 U.T.M. núm: 2859602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan transcendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici és un exemple a mig camí entre la casa tradicional i la burgesa, doncs a un habitatge de dimensions
reduïdes i únicament  dues plantes s’hi incorporen elements propis  de l’arquitectura decimonònica com és el
balcó o l’emmarcat de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- La tipologia del coronament de coberta, ja sigui en el mateix nivell o en un de superior si la normativa que li és d’aplicació

així ho admet.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici queda condicionada a la integració en el conjunt format pels edificis núms. 54, 56 i 58
d’aquest carrer.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 202b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 54 U.T.M. núm: 2859602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 203a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 56 U.T.M. núm: 2859603

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan transcendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici és un exemple a mig camí entre la casa tradicional i la burgesa, doncs a un habitatge de dimensions
reduïdes i únicament  dues plantes s’hi incorporen elements propis  de l’arquitectura decimonònica com és el
balcó o l’emmarcat de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- La tipologia del coronament de coberta, ja sigui en el mateix nivell o en un de superior si la normativa que li és d’aplicació

així ho admet.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici queda condicionada a la integració en el conjunt format pels edificis núms. 54, 56 i 58
d’aquest carrer.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 203b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 56 U.T.M. núm: 2859603

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 204a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 58 U.T.M. núm: 2859604

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palamós durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan transcendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici és un exemple a mig camí entre la casa tradicional i la burgesa, doncs a un habitatge de dimensions
reduïdes i únicament  dues plantes s’hi incorporen elements propis  de l’arquitectura decimonònica com és el
balcó o l’emmarcat de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- La tipologia del coronament de coberta, ja sigui en el mateix nivell o en un de superior si la normativa que li és d’aplicació

així ho admet.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici queda condicionada a la integració en el conjunt format pels edificis núms. 54, 56 i 58
d’aquest carrer.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 204b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 58 U.T.M. núm: 2859604

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 205a

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 62 U.T.M. núm: 2859606

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Àngel Guimerà va anar creixent a l’extrem del barri de Tueda, paral·lelament al carrer  Maragall, també
dirigit a la sortida del poble pel camí de Palmòs durant l’expansió urbana del segle XVIII. Per la seva posició
secundària, l’arribada del tren i la ubicació de l’estació l’any 1892 no va ser tan trascendental com pel carrer veí,
mantenint la seva configuració original a base de cases de planta baixa i pis amb totes les seves variants
tipològiques i amb l’aparició només puntual de la nova casa burgesa d’inspiració neoclàssica.
Aquest edifici n’és un exemple. Sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques com
l’ordenació en eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació en façana,
les baranes de fosa, etc...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia de tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 205b

SITUACIÓ: C/. Àngel Guimerà, núm. 62 U.T.M. núm: 2859606

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 206a

SITUACIÓ: C/. Capmany, núm. 27 U.T.M. núm: 2357105

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L’expansió econòmica al voltant de la indústria del suro i l’augment demogràfic que representa la forta immigració
que acull la ciutat, fan que a finals del s. XIX i a principis del s. XX es produeixi el gran creixement urbanístic del
municipi. Sant Feliu s’estén ràpidament per l’eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el carrer Capmany entre
d’altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l’estació del tren.
Aquest edifici és un exemple més de com, amb la voluntat d’equiparar-se a una burgesia industrial
econòmicament pujant, la pretensió de significar els edificis sobreposant elements ornamentals a una ordenació
tradicional d’obertures s’estén també a la casa de cos més tradicional. Cal fer especial menció a les obertures de
la planta inferior, amb un emmarcat d’inspiració clarament  aràbiga.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia de la coronació, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística aplicable així ho

admet..

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 206b

SITUACIÓ: C/. Capmany, núm. 27 U.T.M. núm: 2357105

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 207a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 30 U.T.M. núm: 2665809

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp + Àtic

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Ubicat en el tram inferior del C/. de la Creu, aquest edifici és el resultat d’una modificació feta sobre un edifici
originari del s. XVIII. És així com en una façana que compositivament és pròpia del s. XIX (tamany i proporció de
les obertures, balcó de pedra i barana de ferro forjat, alçada del sostre de planta pis,...) encara s’hi conserven els
emmarcats de les obertures principals amb carreus de granit o similar.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, en les dues plantes inferiors, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Emmarcats de pedra de les obertures principals.
- Balcó de pedra i baranes de ferro forjat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 207b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 30 U.T.M. núm: 2658809

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 208a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 48 – C/. Nou Algavira, núm. 1 U.T.M. núm: 2658407

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa segueix el llenguatge compositiu propi de les cases de finals del s. XIX i principis del s.
XX (eixos compositius verticals, repertori ornamental d’inspiració neoclàssica i producció estandaritzada, baranes
de fosa, etc.),
Destacar en tot cas, que si bé es tracta d’un edifici en cantonada, les façanes resultants s’amotllen completament
a la jerarquia dels carrers a què afronten.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Baranes de fosa.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 208b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 48 U.T.M. núm: 2658407

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 209a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 57 U.T.M. núm: 2559711

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, com d’altres, respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació compositiva en eixos
verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada (per bé que aquí
molt discreta), les baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 209b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 57 U.T.M. núm: 2559711

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 210a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 59 U.T.M. núm: 2559710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, com d’altres, respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació compositiva en eixos
verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada (per bé que aquí
molt discreta), les baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 210b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 59 U.T.M. núm: 2559710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 211a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 63 U.T.M. núm: 2559707

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, com d’altres, respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació compositiva en eixos
verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes (si bé en aquest cas es manté la presència d’un
únic balcó corregut en les dues plantes pis), l’ornamentació industrialitzada, les baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 211b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núms. 63 U.T.M. núm: 2559707

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 212a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 65 U.T.M. núm: 2559708

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, com d’altres, respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació compositiva en eixos
verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes (si bé en aquest cas es manté la presència d’un
únic balcó corregut en les dues plantes pis), l’ornamentació industrialitzada, les baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 212b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núms. 65 U.T.M. núm: 2559708

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 213a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 68 U.T.M. núm: 2659215

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, com d’altres, respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació compositiva en eixos
verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada (per bé que aquí
molt discreta), les baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 213b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 68 U.T.M. núm: 2659215

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 214a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 70 U.T.M. núm: 2659216

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en el C/. de la Creu, que es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la primera meitat del
segle XIX, aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura burgesa de finals del s XIX i principis del s. XX
característica de l’eixample decimonònic de St. Feliu.
Aquest cas, si bé no és de primer ordre, també respon al llenguatge compositiu propi del moment com l’ordenació
compositiva en eixos verticals, la proporció dels forats, la jerarquització de les plantes (aquí molt patent per la
desaparició dels balcons en la planta segona), l’ornamentació industrialitzada (per bé que aquí molt discreta), les
baranes i reixes de forja, etc ...

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 214b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 70 U.T.M. núm: 2659216

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 215a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 79 – C/. Metges, núm. 44 U.T.M. núm: 2559702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Situada en el tram central del C/. de la Creu, el qual es va desenvolupar paral.lel a l’antic camí de Girona durant la
primera meitat del segle XIX, aquesta casa en cantonada respon als criteris compositius de l’arquitectura burgesa
de finals del s XIX i principis del s. XX per bé que manté encara elements més propis de la casa semi-rural de
períodes anteriors.
És així com en un mateix edifici podem observar una composició en eixos verticals, la proporció dels forats,
balcons i baranes propis del decimonònic al costat d’una teulada amb cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 215b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 79 – C/. Metges, núm. 44 U.T.M. núm: 2559702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 216a

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 88 – C/. de la Lluna, núm. 67 U.T.M. núm: 2560606

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
A mesura que ens allunyem de la part baixa de la ciutat, la influència d’aquesta arquitectura burgesa de principis
del s. XX es fa menys patent de manera que es manté algun cas de vivenda semi-rural originària o poc
distorsionada.
Aquesta casa presenta les característiques pròpies d’una edificació evolucionada a partir de la tipologia del segle
XVIII de la que bàsicament es diferencia per la presència de balcons (conserva les característiques de sostre
baixos, finestres petites, coronació amb tortugada ceràmica, ús de carreus de pedra per l’emmarcat de portes,
etc...). Això possibilita de dur a terme una lectura de l’evolució tipològica de les edificacions i el carrer.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 216b

SITUACIÓ: C/. de la Creu, núm. 88 – C/. de la Lluna, núm. 67 U.T.M. núm: 2560606

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 217a

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 28 U.T.M. núm: 2457816

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
No obstant, són molt pocs els exemples d’arquitectura medieval que ens han perdurat doncs els processos de
creixement urbanístic i econòmic posteriors han portat la substitució i/o modificació de la major part dels edificis
originals.
En aquest cas, es trobem davant d’un exemple que respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial
de finals del s. XIX i principis del s. XX, amb la utilització eclèctica del repertori ornamental amb voluntat de
significació. La composició de façana es desenvolupa a partir d’eixos verticals i la repetició ordenada de buits de la
mateixa proporció.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.
- Cornisa, estucats i relleus ornamentals.
- Balcons i baranes de fosa.
- Tipologia del coronament de l’edifici, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 217b

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 28 U.T.M. núm: 2457816

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 218a

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 31 U.T.M. núm: 2456207

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp i posterior remonta d’una 2a. planta pis.

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
No obstant, són molt pocs els exemples d’arquitectura medieval que ens han perdurat doncs els processos de
creixement urbanístic i econòmic posteriors han portat la substitució i/o modificació de la major part dels edificis
originals.
En aquest cas, es trobem davant d’un exemple que respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial
de finals del s. XIX i principis del s. XX, amb la utilització eclèctica del repertori ornamental d’inspiració
neoclàssica. La composició de façana es desenvolupa a partir d’eixos verticals i la repetició ordenada de buits de
la mateixa proporció.
La remonta “moderna” de l’últim nivell desvirtua la percepció de l’edifici.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana de les dues plantes inferiors pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.
- Cornisa, estucats i relleus ornamentals.
- Balcons i baranes de fosa.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 218b

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 31 U.T.M. núm: 2456207

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 219a

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 33 U.T.M. núm: 2456206

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
No obstant, són molt pocs els exemples d’arquitectura medieval que ens han perdurat doncs els processos de
creixement urbanístic i econòmic posteriors han portat la substitució i/o modificació de la major part dels edificis
originals.
Aquest cas, sense ser un exemple de primer ordre, presenta una ornamentació colorista de façana i obertures
impropi del seu entorn semi-medieval.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana de les plantes existents pel que fa a:
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.
- Relleus ornamentals ceràmics.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 219b

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 33 U.T.M. núm: 2456206

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 220a

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 40 cant. C/. Notaria i C/. Hospital U.T.M. núm: 2457201 / 02

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+3Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Les illes edificades entre els carreres de l’Hospital i Notaria són el resultat de l’intent infructuós, per part del
municipi, d’obtenir un gran espai lliure en la franja que havia ocupat la muralla enderrocada el 1696 tal i com es va
aconseguir en l’actual Rambla Vidal. L’abat del monestir , que en posseïa el domini, es va reservar l’espai per a
edificar-hi durant la primera meitat del s. XVIII.
Aquest edifici n és un exemple per bé que modificat i restaurat posteriorment. No obstant, manté els elements de
pedra definidors de la cantonada així com els emmarcats de pedra de les obertures.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a:
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Emmarcat  i relleus de les cantonades.
- Balcó en cantonada.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 220b

SITUACIÓ: C/. Especiers, núm. 40 cant. C/. Notaria i C/. Hospital U.T.M. núm: 2457201 / 02

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 221a

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 7 U.T.M. núm: 2356312

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Forn Vell és un dels carrers més antics de la ciutat vella. En podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir, el que suposà el primer
creixement urbanístic destacable del nucli de Sant Feliu.
Aquesta casa no és un exemple d’aquesta arquitectura feudal sinó que representa l’aplicació dels criteris
compositius del decimonònic en un entorn que no li és del tot habitual. Això es tradueix en una major senzillesa
compositiva i la pràcticament absència d’ornamentació de cap mena.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 221b

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 7 U.T.M. núm: 2356312

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 222a

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 8 U.T.M. núm: 2356602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Forn Vell és un dels carrers més antics de la ciutat vella. En podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir, el que suposà el primer
creixement urbanístic destacable del nucli de Sant Feliu.
Aquest és un dels pocs exemples d’aquesta construcció civil dels s. XIII, XIV i XV, per bé que parcialment
distorsionat mitjançant reformes posteriors. En tot cas, manté els murs  i carreus de pedra en llindes, ampits i
dintells d’obertures així com la coronació de coberta mitjançant cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de la façana existent amb especial atenció a:
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 222b

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 8 U.T.M. núm: 2356602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 223a

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 17 U.T.M. núm: 2356308

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Forn Vell és un dels carrers més antics de la ciutat vella. En podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir, el que suposà el primer
creixement urbanístic destacable del nucli de Sant Feliu.
No queden masses exemples d’aquesta construcció civil dels s. XIII, XIV i XV, exceptuant testimonis puntuals com
poden ser els carreus de pedra d’aquesta porta.

Nivell de Protecció: E –element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Porta d’accés amb brancals i llinda de pedra.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 223b

SITUACIÓ: C/. Forn Vell, núm. 17 U.T.M. núm: 2356308

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 224a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 7 – C/. Joan Maragall, núm. 12 U.T.M. núm: 2658702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada a la part més antiga del carrer i formant cantonada amb el C/. Joan Maragall (abans carrer de la
Processó), aquest edifici, tot i no ser un exemple de primer ordre, segueix el llenguatge compositiu propi de les
cases de finals del s. XIX i principis del s. XX.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons, baranes, cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici (balustrada).

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 224b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 7 – C/. Joan Maragall, núm. 12 U.T.M. núm: 2658702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 225a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 13 U.T.M. núm: 2658303

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
La portalada d’aquesta casa seria original d’una construcció d’aquest període, si bé la resta de l’edifici fou reformat
i ampliat amb posterioritat seguint criteris compositius de principis del s. XX (composició en eixos verticals de les
obertures,...).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició de les obertures en un eix principal i un eix secundari.
- Balcons i baranes.

Portal d’entrada amb brancals i llinda de pedra.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 255b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 24 U.T.M. núm: 2657702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 226a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 21 – C/. Nou Algavira, núm.37 U.T.M. núm: 2659915

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest edifici es correspondria amb aquest període inicial. Si bé ha sofert reformes i ampliacions posteriors, manté
encara elements característics de la construcció del s. XVIII com poden ser els emmarcats de pedra de les
obertures, la dimensió i proporció d’aquestes o l’absència de balcons.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 226b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 21 – C/. Nou Algavira, núm.37 U.T.M. núm: 2659915

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 227a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 29 U.T.M. núm: 2659911

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest edifici es correspondria amb aquest període inicial. Així doncs, manté encara elements característics de la
construcció del s. XVIII com poden ser els emmarcats de pedra de les obertures o el coronament de la teulada
amb cornisa i tortugada ceràmiques, als quals s’hi ha incorporat elements més propis d’èpoques posteriors com
pot ser la presència de balcons.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 227b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 29 U.T.M. núm: 2659911

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 228a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 38 – Baixada de les Eres, núm. 8 U.T.M. núm: 2759101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest edifici es correspondria, parcialment, amb aquest període inicial i molt especialment pel que fa referència
als portals d’accés (un per  façana) que encara mantenen els brancals de pedra i la llinda, també de pedra, en
forma d’arc rebaixat. La resta de l’edifici pertany, compositivament, a una època posterior  (formació de balcons,
mènsules ornamentades, ...).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició de les obertures en eixos verticals.
- Balcons, baranes i elements ornamentals.

Portals / obertures de planta baixa amb brancals i llinda de pedra.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 228b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 38 – Baixada de les Eres, núm. 8 U.T.M. núm: 2759101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 229a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 40 – Baixada de les Eres, núms. 1-9 U.T.M. núm: 2659504

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+1Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest edifici respon a una època lleugerament posterior, mostrant-se com una casa burgesa d’inspiració
neoclàssica pròpia de principis del s. XX. Compositivament parlant destaca per la disposició de les obertures en
dos eixos verticals, la presència d’un gran balcó que ocupa tota la longitud de façana, la utilització d’ornamentació
industrialitzada i la proporció, dimensió i forma de les obertures.
Tot i tractar-se d’un edifici en cantonada, la façana del C/. Girona està clarament jerarquitzada davant la menor
importància del C/. Baixada de les Eres, obeint en conjunt a una tipologia de casa de cos amb pati posterior.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de coberta, ja sigui en el nivell actual o en un de superior si la normativa urbanística que li és

d’aplicació així li ho permet.

El pati posterior pel que fa a la relació de l’edifici amb l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 229b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 40 – Baixada de les Eres, núms. 1-9 U.T.M. núm: 2659504

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 230a

SITUACIÓ: C/. Girona, núms. 48-50 U.T.M. núm: 2659508

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
La portalada d’aquesta casa seria original d’una construcció d’aquest període, si bé la resta de l’edifici, de poc
interés, fou reformat i ampliat amb posterioritat seguint criteris compositius de principis del s. XX (composició en
eixos verticals de les obertures, presència de balcons,...).

Nivell de Protecció: E –element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
Portal d’entrada amb brancals de pedra i llinda, també de pedra, en forma d’arc rebaixat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 230b

SITUACIÓ: C/. Girona, núms. 48-50 U.T.M. núm: 2659508

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 231a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 49 – C/. dels Metges, núms. 60-62 U.T.M. núm: 2659902

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Actualment es manté algun cas, com aquest, originari de quan l’agrupació de vivendes encara semi-rurals estava
al límit entre el casc urbà i les afores. Aquesta casa respon a la tipologia del s. XVIII (conserva les característiques
de sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de pedra del lloc, ...), contribuint a la lectura de
l’evolució tipològica de les edificacions d’aquest carrer.
S’observen reformes i alteracions posteriors que deprecien els valors originals com és, principalment, la
substitució de la cornisa amb tortugada ceràmica que li seria pròpia.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió de les obertures.
- Escopidors, brancals i llindes de granit.

Caldrà recuperar la cornisa de teula i tortugada ceràmiques en tant que tipologia de coronament de coberta original de la
tipologia constructiva que li correspon.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 231b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 49 – C/. dels Metges, núms. 60-62 U.T.M. núm: 2659902

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 232a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 54 U.T.M. núm: 2659510

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest habitatge, actualment reformat, respondria més aviat a la tipologia de casa semi-rural modificada seguint
criteris compositius de principis del s. XX. Així, tot i presentar una portalada amb brancals i llinda de pedra, la
composició de la resta de la façana segueix eixos de composició verticals, la forma i proporció de les obertures és
major i més estilitzada i el coronament de coberta no resenta la tortugada ceràmica que li seria pròpia.
És doncs, un exemple més de la incorporació de criteris compositius del decimonònic a construccions semi-rurals
del s. XVIII.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 232b

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 54 U.T.M. núm: 2659510

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Traschler E 233a

SITUACIÓ: C/. Hospital, núms. 19-21 – C/. Capmany, núms. 2-20 U.T.M. núm: 2357416

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+3Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situada en la cantonada entre els carrers Hospital i Capmany, aquest edifici formaria part d’aquest primer
creixement urbanístic d’origen burgès de la ciutat que vingué motivat pel creixement demogràfic derivat de
l’expansió econòmica del canvi de segle (s.s. XIX i XX).
La casa Traschler és un exemple magnífic de l’arquitectura burgesa que va utilitzar abundantment el repertori
ornamental industrialitzat d’inspiració neoclàssica per mostrar el potencial econòmic dels propietaris. Destaquen,
entre d’altres, l’ús de la pedra treballada en la planta baixa del C/. Hospital i el balcó corregut que ocupant part de
les dues façanes dóna major importància a la cantonada de l’edifici. També en destaca el pati posterior de la finca
en el qual hi sobresurt algun exemplar de palmera digne d’admiració.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons, baranes, cornises i elements ornamentals.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa Traschler E 233b

SITUACIÓ: C/. Hospital, núms. 19-21 – C/. Capmany, núms. 2-20 U.T.M. núm: 2357416

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 234a

SITUACIÓ: C/. Hospital, núms. 20-22 – C/. Joan Goula, núm. 38 U.T.M. núm: 2357701

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Les illes edificades entre els carreres de l’Hospital i Notaria són el resultat de l’intent infructuós, per part del
municipi, d’obtenir un gran espai lliure en la franja que havia ocupat la muralla enderrocada el 1696 tal i com es va
aconseguir en l’actual Rambla Vidal. L’abat del monestir , que en posseïa el domini, es va reservar l’espai per a
edificar-hi durant la primera meitat del s. XVIII.
Aquest edifici conserva elements originals d’aquest període, per bé que les posteriors modificacions i reformes que
ha sofert n’han desvirtuat el conjunt. No obstant això, manté encara la presència de carreus de pedra a les
cantonades i emmarcats de la major part de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals i disposició de les obertures en les dues plantes inferiors.
- Escopidors, brancals i llindes de pedra de les diferents obertures existents.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 234b

SITUACIÓ: C/. Hospital, núms. 20-22 – C/. Joan Goula, núm. 38 U.T.M. núm: 2357701

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 235a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núms. 5-7 U.T.M. núm: 2557406

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2c

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
En aquest context hi trobem aquest edifici, el qual és un bon exemple de l’aplicació dels criteris compositius de
finals del s. XIX i principis del s. XX. Respon a una ordenació a partir de 4 eixos verticals units per una cornisa de
remat on hi observem el repertori habitual d’elements ornamentals industrialitzats. La distribució i forma dels
balcons així com la presència de cornises i elements ornamentals en façana fan més destacable encara el
caràcter sobri però senyorial d’aquesta construcció.
En planta baixa la presència de grans obertures denota l’ús comercial d’aquesta planta des dels seus inicis.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 235b

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núms. 5-7 U.T.M. núm: 2557406

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 236a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 9 – C/. Sant Llorenç, núm. 37 U.T.M. núm: 2557405

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
En aquest context hi trobem aquest edifici, que tot i no anar més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa
de principis del s. XX, presenta, amb més o menys grau, el repertori d’elements ornamentals d’inspiració
neoclàssica (bàsicament en la cornisa superior) damunt d’una ordenació tradicional d’obertures en eixos verticals.
Cal fer notar l’impacte altament negatiu del traçat de línies aèries en la cantonada.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 236b

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 9 – C/. Sant Llorenç, núm. 37 U.T.M. núm: 2557405

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 237a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 14 U.T.M. núm: 2557902

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
En aquest context hi trobem aquest edifici, clar exemple de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del
s. XIX el qual presenta el repertori d’elements ornamentals d’inspiració neoclàssica damunt d’una ordenació
tradicional d’obertures en eixos verticals.
Malauradament, com en altres edificis del seu entorn immediat, la planta baixa ha estat molt modificada.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 237b

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 14 U.T.M. núm: 2557902

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 238a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 15 U.T.M. núm: 2557209

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
Aquest edifici, tot i no anar més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX, presenta,
amb més o menys grau, el repertori d’elements ornamentals d’inspiració neoclàssica damunt d’una ordenació
tradicional d’obertures en eixos verticals on hi destaca la presència dels balcons.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 238b

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 15 U.T.M. núm: 2557209

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 239a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 21 – C/. St. Domènec, núm. 32 U.T.M. núm: 2558702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
En aquest edifici, que segueix les constants de l’edificació residencial de finals del segle XIX, hi destaquen com a
fets diferencials l’alçada, originàriament, de només planta baixa i planta pis rematades per una cornisa molt
present i ornamentada.
Malauradament, la remonta posterior, sense cap mirament ni voluntat d’integració, dificulta la comprensió del
conjunt..

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, en les plantes baixa i primera, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 239a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 21 – C/. St. Domènec, núm. 32 U.T.M. núm: 2558702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 240a

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 28 – C/. St. Antoni, núm. 36 U.T.M. núm: 2657401

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Jacint Verdaguer es va desenvolupar com a continuïtat del C/. Estret i paral·lel al C/. Major, qui va
articular la primera expansió de la “ciutat emmurallada” cap al raval de Tueda.
En aquest context hi trobem aquest edifici, que tot i no anar més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa
de principis del s. XX, presenta, amb més o menys grau, el repertori d’elements ornamentals d’inspiració
neoclàssica damunt d’una ordenació tradicional d’obertures en eixos verticals. Destaca també, el fet de valorar el
gir de la façana tot donant continuïtat al balcó corregut de la planta principal.
Malauradament, com en altres edificis del seu entorn immediat, la planta baixa ha estat molt modificada.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 240b

SITUACIÓ: C/. Jacint Verdaguer, núm. 28 – C/. St. Antoni, núm. 36 U.T.M. núm: 2657401

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 241a

SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 17 U.T.M. núm: 2456106

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+1Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants d’aquest recinte emmurallat eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les
Voltes, Anselm Clavé i la Plaça.
En aquest cas, el portal i planta baixa responen a les característiques d’aquesta construcció gairebé feudal per bé
que les diferents modificacions posteriors desvirtuen completament el conjunt.

Nivell de Protecció: E –element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Portal d’entrada, amb brancals i llinda de pedra.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 241b
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 17 U.T.M. núm: 2456106

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 242a
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 25 – C/. Forn Vell, núm. 19 U.T.M. núm: 2356307

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants d’aquest recinte emmurallat eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les
Voltes, Anselm Clavé i la Plaça.
Aquest edifici, que no correspon a aquesta època inicial, presenta els principis bàsics de la casa de finals del s.
XIX per bé que, tot i mantenir l’ordenació tradicional en eixos vertical, la presència d’elements ornamentals és
gairebé nul.la.
No obstant, és un exemple més, que ajuda a comprendre l’evolució tipològica de les edificacions situades en allò
que originàriament havia estat el recinte emmurallat de la ciutat.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 242b
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 25 – C/. Forn Vell, núm. 19 U.T.M. núm: 2356307

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 243a
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 29 U.T.M. núm: 2356305

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants d’aquest recinte emmurallat eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les
Voltes, Anselm Clavé i la Plaça.
Aquest cas però, respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial de finals del s. XIX i principis del
s. XX, amb la utilització eclèctica, amb més o menys grau, del repertori ornamental d’inspiració neoclàssica. La
composició de la façana es desenvolupa a partir de dos eixos verticals simètrics i la repetició ordenada de buits de
la mateixa proporció.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises, sòcols i tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 243b
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 29 U.T.M. núm: 2356305

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 244a
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 31 U.T.M. núm: 23563004

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants d’aquest recinte emmurallat eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les
Voltes, Anselm Clavé i la Plaça.
Aquest cas però, respon a les característiques pròpies de la tipologia residencial de finals del s. XIX i principis del
s. XX, amb l’adaptació a la casa de cos dels paràmetres compositius en eixos verticals. La composició de la
façana es desenvolupa a partir d’un eix principal i un de secundari amb la repetició ordenada de buits de la
mateixa proporció.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Cornises, sòcols i tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 244b
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 31 U.T.M. núm: 23563004

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 245a
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 33 – C/. Notaria, núm. 14 U.T.M. núm: 2356303

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants d’aquest recinte emmurallat eren, per tant, els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les
Voltes, Anselm Clavé i la Plaça.
Aquest edifici, que no correspon a aquesta època inicial, presenta els principis bàsics de la casa de finals del s.
XIX aplicats damunt una base constructiva anterior, per bé que, tot i mantenir l’ordenació tradicional en eixos
vertical, la presència d’elements ornamentals és gairebé nul.la.
No obstant, és un exemple més, que ajuda a comprendre l’evolució tipològica de les edificacions situades en allò
que originàriament havia estat el recinte emmurallat de la ciutat.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Els brancals i llinda de pedra dels portals d’accés de planta baixa,.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 245b
SITUACIÓ: C/. de Joan Goula, núm. 33 – C/. Notaria, núm. 14 U.T.M. núm: 2356303

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 246a
SITUACIÓ: C/. Joan Maragall, núm. 15 – C/. Girona, núms. 9-11 U.T.M. núm: 26583004

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó, es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del s. XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de l’estació
l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infància de Gaziel va esdevenir lloc d’interès perquè la
nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren.
Aquest edifici, reformat recentment, conserva aquest caràcter de residència burgesa, per bé que l’element més
destacable és el conjunt ornamental de pedra esculpida de la cantonada, el qual, tot i no ser originari del lloc,
contribueix a configurar la imatge del carrer en un encreuament de vies històricament importants del municipi.

Nivell de Protecció: E –element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 246b
SITUACIÓ: C/. Joan Maragall, núm. 15 – C/. Girona, núms. 9-11 U.T.M. núm: 26583004

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 247a
SITUACIÓ: C/. de Joan Maragall, núms. 16-18 U.T.M. núm: 2758602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb+3Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Maragall, abans carrer de la Processó, es va anar configurant a l’extrem del barri de Tueda resseguint el
camí de Palamós durant l’expansió urbana del s. XVIII. Però fou degut a l’arribada del tren i la ubicació de l’estació
l’any 1892 que aquella “costa polsosa i excèntrica” de la infància de Gaziel va esdevenir lloc d’interès perquè la
nova burgesia industrial hi bastís les seves residències, moltes de les quals encara perduren.
No obstant, encara es manté algun cas com aquest que presenta clarament les característiques d’edificació
evolucionada a partir d’una tipologia semi-rural del s. XVIII (conserva els sostres baixos, finestres petites, absència
de balcons, ús de la pedra del lloc en brancals, llindes i escopidors, etc ...) i contribueix a la lectura de l’evolució
tipològica de les edificacions i el carrer.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 247b
SITUACIÓ: C/. de Joan Maragall, núms. 16-18 U.T.M. núm: 2758602

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 248a
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núms. 12-14 – C/. del Call, núm. 1 U.T.M. núm: 2456112

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Les Voltes és un dels carrers més antics de la ciutat vella. Podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la formació de la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir. De la
construcció civil dels segles XIII, XIV i XV no en queda cap edificació i només es conserven testimonis puntuals.
Aquest edifici és amb tota seguretat l’evolució d’una d’aquestes construccions originals a la qual s’hi van afegir,
amb posterioritat, les constants de la casa residencial de finals del s. XIX i/o principis del s. XX.
La recent restauració que ha sofert ha deixat al descobert els murs de pedra de planta baixa i pis i les parets
d’obra de fàbrica ceràmica de la planta segona, facilitant la seva lectura històrico-constructiva però distorsionant la
realitat del que va ser.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 248b
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núms. 12-14 – C/. del Call, núm. 1 U.T.M. núm: 2456112

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 249a
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núm. 16 U.T.M. núm: 2456113

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Les Voltes és un dels carrers més antics de la ciutat vella. Podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la formació de la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir. De la
construcció civil dels segles XIII, XIV i XV no en queda cap edificació i només es conserven testimonis puntuals.
Aquest edifici és un exemple més de l’aplicació dels criteris bàsics de l’arquitectura residencial urbana de finals del
s. XIX i/o principis del s. XX (composició vertical en un eix principal i un des ecundari), forma i proporció de les
obertures, balcons,...). Destacar tan sols la jerarquització de les plantes que es duu a terme mitjançant la diferent
volada dels balcons.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 249b
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núm. 16 U.T.M. núm: 2456113

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 250a
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núm. 19 – C/. Estret, núm. 3 U.T.M. núm: 2356703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Les Voltes és un dels carrers més antics de la ciutat vella. Podríem situar el seu origen entorn al segle
XIII quan la formació de la societat feudal va començar a poblar l’altre costat de la riera del Monestir. De la
construcció civil dels segles XIII, XIV i XV no en queda cap edificació i només es conserven testimonis puntuals.
Aquest edifici és amb tota seguretat l’evolució d’una d’aquestes construccions originals (manté la porta d’entrada
amb brancals i llinda de pedra del lloc) a la qual s’hi van afegir, amb posterioritat, les constants de la casa
residencial de finals del s. XIX i/o principis del s. XX (composició vertical, presència de balcons, baranes de
forja,...).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 250b
SITUACIÓ: C/. de Les Voltes, núm. 19 – C/. Estret, núm. 3 U.T.M. núm: 2356703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 251a
SITUACIÓ: C/. de La Llibertat, núms. 33-43 – C/. Surís, núms. 27-29 U.T.M. núm: 2259202

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / Eq.

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En aquesta casa, que segueix les constants tipològiques de la casa de finals del segle XIX i principis del s. XX,
però només de planta baixa, veiem un esforç ornamental considerable en el revestiment utilitzant la tècnica de
l’estuc que imita carreus irregulars en el sòcol i estuc esgrafiat amb motius florals a la resta de la façana. Destaca
també el fris de coronament.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural.
La integritat de les façanes en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com en la posició dels sostres,
els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (estucats, esgrafiats, cornises i
relleus ornamentals, reixes i baranes de ferro forjat, tipologia de tancament de les obertures), textures i cromatisme.
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 251b
SITUACIÓ: C/. de La Llibertat, núms. 33-43 – C/. Surís, núms. 27-29 U.T.M. núm: 2259202

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 252a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 3 U.T.M. núm: 2557610

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII, i s’hi pot trobar de manera
reiterativa el remarcat amb granit de les obertures i la barana que combina montants llisos i en forma de tirabuixó.
Un altre fet característic és la composició d’obertures amb un sol eix, que respon al desenvolupament de
l’estructura en una sola crugia.
Es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara la substitució de la cornisa i
tortugada ceràmiques per una altra cornisa la dimensió de la qual fa que es sobreposi parcialment a l’arc de granit
de l’últim balcó, o la cornisa de coronament de la planta baixa amb una funció purament ornamental impròpia de
l’època.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La integritat de la façana, en els seus elements originals, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels
sostres, els cossos i elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, els materials i elements d’ofici (arrebossats,
cornises, brancals i llindes de pedra, tipologia de tancament de les obertures), textures i cromatisme

Caldria recuperar l’harmonia estètica del conjunt tot eliminat la marquesina “comercial” existent a la planta baixa, gens
integrada en la tipologia constructiva de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 252b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 3 U.T.M. núm: 2557610

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 253a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 14 U.T.M. núm: 2657802

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 253b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 14 U.T.M. núm: 2657802

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 254a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 18 – C/. St. Domènech, núms. 17-19 U.T.M. núm: 2657804

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 3Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra les característiques de la construcció del segle XVIII en la façana principal on hi
podem trobar el remarcat amb granit de les obertures i el domini del ple sobre el buit. S’hi aprecien clarament
diverses modificacions posteriors com ara l’eliminació de la teulada per tal de remontar-hi un altre pis. No obstant
les noves obertures responen a l’esquema típic de planta golfes (amb obertures petites i arc de mig de punt) el
que facilita una correcta integració al conjunt.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana del carrer Major, pel que fa a:
- Composició i geometria.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes (caldrà recuperar el format original del balcó de planta primera, actualment “crescut” per  actuar com

a marquesina del comerç inferior).

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 254b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 18 – C/. St. Domènech, núms. 17-19 U.T.M. núm: 2657804

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 255a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 24 U.T.M. núm: 2657702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició i geometria.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 255b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 24 U.T.M. núm: 2657702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 256a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 31 U.T.M. núm: 2657406

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
En aquest context, aquest edifici és un exemple de casa burgesa d’inspiració neoclàssica amb abundants motius
ornamentals i en què destaca, per damunt de tot, el balcó amb balaustrada del primer pis que li atorga a l’edifici
una prestància fins i tot superior a la que li correspondria.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, especialment el primer pis, pel que fa a:
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Cornises, balcó amb balaustres i elements ornamentals.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 256b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 31 U.T.M. núm: 2657406

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 257a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 32 U.T.M. núm: 2657603

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius.
Malauradament l’aparició d’obertures que no segueixen l’ordre compositiu i la intervenció del local comercial en
planta baixa distorsionen l’apreciació conjunta de l’edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 257b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 32 U.T.M. núm: 2657603

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 258a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 34 – C/. de la Creu, núms. 15-17 U.T.M. núm: 2657604

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius, havent de destacar no obstant la continuïtat del balcó corregut de planta primera que contribueix a
valorar el gir de la façana sense que es destaqui una façana principal per damunt d’una secundària.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 258b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 34 – C/. de la Creu, núms. 15-17 U.T.M. núm: 2657604

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 259a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 43 – C/. de l’Algavira, núm. 2 U.T.M. núm: 2658706

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 3Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici no va més enllà de l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius, per bé que les nombroses modificacions posteriors n’han distorsionat el resultat final.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici s’haurà d’integrar al conjunt dels edificis núm. 43, 45 i 47 tot configurant una front
unificat al final de la Rambla del Portalet.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 259b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 43 – C/. de l’Algavira, núm. 2 U.T.M. núm: 2658706

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 260a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 45 U.T.M. núm: 2658705

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici respon a l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius (distribució en eixos verticals, forma i proporció de les obertures, elements i relleus ornamentals,...).

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici s’haurà d’integrar al conjunt dels edificis núm. 43, 45 i 47 tot configurant una front
unificat al final de la Rambla del Portalet.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 260b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 45 U.T.M. núm: 2658705

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 261a
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 47 – C/. de Girona, núms. 1-3 U.T.M. núm: 2658704

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Major, per  la importància que sempre ha tingut en la trama urbana (recordem que era la continuació de
l’antic carrer  Major del recinte emmurallat, l’actual Anselm Clavé, i que va articular la primera expansió cap el
raval de Tueda), és un dels carrers on millor es pot valorar l’evolució de l’arquitectura residencial des del segle
XVIII fins al segle XX.
Aquest edifici respon a l’aplicació dels principis bàsics de la casa de finals del s. XIX en quant a criteris
compositius (distribució en eixos verticals, forma i proporció de les obertures, elements i relleus ornamentals,...).

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Balcons i baranes.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici s’haurà d’integrar al conjunt dels edificis núm. 43, 45 i 47 tot configurant una front
unificat al final de la Rambla del Portalet.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 261b
SITUACIÓ: C/. Major, núm. 47 – C/. de Girona, núms. 1-3 U.T.M. núm: 2658704

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 262a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 14 – Ctra. de Girona, núm. 3 U.T.M. núm: 2358904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .6b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
En aquest edifici, situat en el primer tram i amb façana també a la ctra. de Girona, podem observar com s’hi
adoptaren recursos propis del llenguatge de l’arquitectura modernista, sense allunyar-se excessivament de
l’edificació residencial de finals del s. XIX.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i elements sortints, la forma
i dimensió de les obertures, material i elements d’ofici, textures, ...

S’exclouen d’aquesta protecció els cossos auxiliars afegits en coberta i que alteren la volumetria original de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 262b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 14 – Ctra. de Girona, núm. 3 U.T.M. núm: 2358904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 263a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 21 U.T.M. núm: 2357405

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
Aquest edifici no va més enllà de la fidel aplicació dels principis bàsics de l’arquitectura residencial de finals del s.
XIX, en la qual, sobre una ordenació tradicional d’obertures en eixos verticals, hi apareix, amb més o menys grau,
el repertori d’elements ornamentals.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici s’haurà d’integrar al conjunt que forma amb l’edifici núm. 23 del mateix carrer



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 263b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 21 U.T.M. núm: 2357405

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 264a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 23 U.T.M. núm: 2357404

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
Aquest edifici no va més enllà de la fidel aplicació dels principis bàsics de l’arquitectura residencial de finals del s.
XIX, en la qual, sobre una ordenació tradicional d’obertures en eixos verticals, hi apareix, amb més o menys grau,
el repertori d’elements ornamentals.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:
La modificació exterior d’aquest edifici s’haurà d’integrar al conjunt que forma amb l’edifici núm. 23 del mateix carrer



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 264b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 23 U.T.M. núm: 2357404

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 265a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 33-35 – C/. Concepció, núms. 44-46 U.T.M. núm: 2258709

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: - - - ÚS ORIGINAL: - - - PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
Aquest edifici manté encara algun element de les construccions originals com pot ser la porta d’accés amb
brancals i llinda de pedra del lloc.

Nivell de Protecció: E –elements d’interès en sí mateix.

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element (portal), amb brancals i llinda de pedra del lloc.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 265b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 33-35 – C/. Concepció, núms. 44-46 U.T.M. núm: 2258709

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 266a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 39 U.T.M. núm: 2258210

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
Aquest edifici és un molt bon exemple d’aquesta casa burgesa neoclàssica tot i disposar d’unes dimesnions i
alçada inferiors al que era habitual. En tot cas destaca per la riquesa dels elements i relleus ornamentals,
especialment en l’emmarcat de les obertures de planta pis.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana en la seva integritat, tant pel que fa a la composició i geometria, com per la posició dels sostres, els cossos i
elements sortints, la forma i dimensió de les obertures, materials i elements d’ofici (estucats, baranes i reixes, carreus,
emmarcats d’obertures, cornises, relleus ornamentals, tipologia dels tancaments de les obertures, ...), textures i cromatisme
originals.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 266b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 39 U.T.M. núm: 2258210

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 267a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 41 U.T.M. núm: 2258209

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment.
Aquest edifici no va més enllà de la fidel aplicació dels principis bàsics de l’arquitectura residencial de finals del s.
XIX a imitació de l’edifici veí (núm. 39) si bé a diferència d’aquell aquí els relleus ornamentals són pràcticament
absents. Així mateix la desaparició i modificació del portal original distorsionen la composició del conjunt..

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 267b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 41 U.T.M. núm: 2258209

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Les Vetlladores E 268a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 57-61 U.T.M. núm: 2258201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .Eq

TIPOLOGIA: Indústria urbana Pb + 2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: serveis municipals ÚS ORIGINAL: convent PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Aquest antic convent que fou concebut com a seu de la congregació de les Germanes Vetlladores de Sant Josep,
respon també a la tipologia pròpia de principis del s. XX, si bé exposats amb una notable sobrietat.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica.
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Les Vetlladores E 268b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 57-61 U.T.M. núm: 2258201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Fàbrica del Gas E 269a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 81-85 – C/. Sta. Magdalena, núms. 28-32 U.T.M. núm: 2159201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .6a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: industrial PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
L'expansió econòmica al voltant de la indústria del tap de suro i l'augment demogràfic que representa la forta
immigració que acull la ciutat, fan que a finals del S.XIX i  principis del S.XX (els primers deu anys) es produeixi el
gran creixement urbanístic. Sant Feliu s'estén ràpidament per l'eixample del pla de la riera de Sant Amanç (el
carrer Capmany, entre d'altres) i per la banda de la carretera de Palamós i l'estació de tren. El carrer del Mall , que
històricament ha comunicat el centre de la ciutat amb els afores pel camí de Sant Amanç, va ser el vertebrador del
sector nord-oest d'aquest eixample i en ell s’hi van instal·lar nombroses famílies de la burgesia del moment. En el
límit d’aquest creixement i en contacte amb l’anella industrial del s. XIX hi trobem aquest edifici.
Es tracta d’una fàbrica de gas construïda per donar resposta a la demanda creixent d’aquest producte en una
època revulsiva o en el desenvolupament tecnològic i urbà era cada cop més palès. L’estil arquitectònic és, no
obstant, molt proper a l’edificació residencial burgesa pròpia del moment.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica.
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat  de les obertures i elements sortints.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Fàbrica del Gas E 269b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núms. 81-85 – C/. Sta. Magdalena, núms. 28-32 U.T.M. núm: 2159201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de Can Bonet E 270a
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 65 U.T.M. núm: 2159401

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Element / Instal.lació industrial

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: - - - ÚS ORIGINAL: - - - PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Típic exemple de xemeneia industrial d’obra de fàbrica ceràmica, el seu valor s’ha d’entendre des del punt de vista
de la memòria històrica d’una època de fort desenvolupament industrial i com a mostra d’una tradició constructiva
perduda.

Nivell de Protecció: E –element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xemeneia de Can Bonet E 270b
SITUACIÓ: C/. del Mall, núm. 65 U.T.M. núm: 2159401

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Roselló E 271a
SITUACIÓ: C/. de Mascanada, núms. 5-9 U.T.M. núm: 1958507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .15b

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: alta

VALORACIÓ:
Conjuntament amb la fàbrica del mateix nom (fitxa E272), es troba situat en plena anella perifèrica industrial de
finals del s. XIX i principis del s. XX entre les rieres de St- Amanç i de Les Comes.
Tot plegat ens trobem davant d’un conjunt de grans dimensions que té una inspiració decorativa de l’època com la
cornisa de fusta a la teulada i als balcons, la proporció de les obertures, ... S’hi barreja a més una clara inspiració
en l’arquitectura nòrdica, que demostra el gust i voluntat del propietari per fer de l’arquitectura un element més de
potenciació social.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructura originals.

La façana, pel que fa a:
- Composició, geometria i posició dels sostres.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Balcons, baranes i cornises amb especial atenció als elements de fusta.

La relació entre l’espai construït i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Roselló E 271b
SITUACIÓ: C/. de Mascanada, núms. 5-9 U.T.M. núm: 1958507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Fàbrica Roselló E 272a
SITUACIÓ: C/. de Mascanada, núms. 5-9 U.T.M. núm: 1958507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .15b

TIPOLOGIA: Edifici industrial

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: deficient

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: industrial PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Conjuntament amb la fàbrica del mateix nom (fitxa E272), es troba situat en plena anella perifèrica industrial de
finals del s. XIX i principis del s. XX entre les rieres de St- Amanç i de Les Comes.
Tot plegat ens trobem davant d’un conjunt de grans dimensions que té una inspiració decorativa de l’època com la
cornisa de fusta a la teulada i als balcons, la proporció de les obertures, ... S’hi barreja a més una clara inspiració
en l’arquitectura nòrdica, que demostra el gust i voluntat del propietari per fer de l’arquitectura un element més de
potenciació social.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Fàbrica Roselló E 272b
SITUACIÓ: C/. de Mascanada, núms. 5-9 U.T.M. núm: 1958507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 273a
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 7 U.T.M. núm: 2459920

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: en desús ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
En ple eixample decimonònic es mantenen alguns casos, com aquest, de cases semi-rurals que responen a la
tipologia del s. XVIII (sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc, teulada amb
cornisa i tortugada ceràmiques,...).
Aquest cas concret presenta una distorsió en un dels extrems de la finca en què apareix un tram de façana amb
dos arcs de mig punt com a recurs per dotar de major presència al cos de planta baixa i donar continuïtat al front
de carrer,

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Escopidors, brancals i llindes de granit.
- L’element lateral amb dos arcs de mig punt i que contribueix a millorar la percepció de l’espai urbà del carrer

(asolellament, visuals,...).

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 273b
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 7 U.T.M. núm: 2459920

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 274a
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 10 U.T.M. núm: 2459703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
En ple eixample decimonònic es mantenen alguns casos, com aquest, de cases semi-rurals que responen a la
tipologia del s. XVIII (sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc, teulada amb
cornisa i tortugada ceràmiques,...).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals.
- Escopidors, brancals i llindes de granit.
- Tipologia del coronament de coberta.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 274b
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 10 U.T.M. núm: 2459703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 275a
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 17 U.T.M. núm: 2459916

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En ple eixample decimonònic es mantenen alguns casos, com aquest, de cases semi-rurals que responen a la
tipologia del s. XVIII (sostres baixos, finestres petites, absència de balcons, ús de la pedra del lloc, ,...).

En aquest exemple s’hi aprecien modificacions posteriors com és el cas de la desaparició de la teulada amb la
cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals.
- Escopidors, brancals i llindes de granit.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 275b
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 17 U.T.M. núm: 2459916

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 276a
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 33 U.T.M. núm: 2559410

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situat en una zona urbana amb la característica estructura del creixement lineal del segle XIX i principis del s. XX,
aquest edifici segueix les característiques tipològiques de la construcció residencial d’aquesta època, amb la
tradicional composició en eixos verticals, l’aparició dels balcons i del repertori ornamental d’elements
industrialitzats d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Cornises i sòcols.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 276b
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 33 U.T.M. núm: 2559410

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 277a
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 39 U.T.M. núm: 2559407

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situat en una zona urbana amb la característica estructura del creixement lineal del segle XIX i principis del s. XX,
aquest edifici segueix les característiques tipològiques de la construcció residencial d’aquesta època, amb la
tradicional composició en eixos verticals i l’aparició dels balcons.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 277b
SITUACIÓ: C/. dels Metges, núm. 39 U.T.M. núm: 2559407

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 278a
SITUACIÓ: C/. de Miquel Boera, núms. 49-51 U.T.M. núm: 2160202

DATA: 1892 AUTOR: PROPIETARI: Bodo Bota, Santiago

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Miquel Boera, integrant de l’eixample guixolenc, es va urbanitzar i edificar en la seva pràctica totalitat en
el segle passat durant un període relativament curt. Si a aquesta consideració hi afegim el fet que la tipologia
implantada fou la de la casa de cos destinada a residència de treballadors, sense excessives variants, entendrem
que el carrer assolís una imatge homogènia i harmònica, per bé que avui dia deteriorada.
Aquesta edificació és interessant en quant suposa un exemple de variació tipològica de la casa de cos del segle
XIX motivada per la major amplada de la parcel·la. En realitat, la finca consisteix en l’agrupació de dues cases
aparellades amb disposició i composició simètriques, compartint l’accés principal. Manté els trets bàsics
constructius, compositius i organitzatius que li corresponen a la tipologia aquí emprada.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a composició simètrica en eixos verticals de les obertures i posició del sostres.
La forma , dimensió i emmarcat de les obertures, les reixes, balcons i baranes, així com sòcols, cornisa i coronament.
La tipologia dels tancaments de les obertures.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 278b
SITUACIÓ: C/. de Miquel Boera, núms. 49-51 U.T.M. núm: 2160202

DATA: 1892 AUTOR: PROPIETARI: Bodo Bota, Santiago



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Garatge E 279a
SITUACIÓ: C/. de Miquel Boera, núms. 53-57 U.T.M. núm: 2160201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Garatge entre mitgeres de Pb

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: garatge ÚS ORIGINAL: garatge / magatzem PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Miquel Boera, integrant de l’eixample guixolenc, es va urbanitzar i edificar en la seva pràctica totalitat en
el segle passat durant un període relativament curt. Si a aquesta consideració hi afegim el fet que la tipologia
implantada fou la de la casa de cos destinada a residència de treballadors, sense excessives variants, entendrem
que el carrer assolís una imatge homogènia i harmònica, per bé que avui dia deteriorada.
Aquesta edificació és interessant per els elements decoratius de la façana així com pel coronament i la peculiar
volumetria que el configura.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana pel que fa a coronament i relleus existents.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Garatge E 279b
SITUACIÓ: C/. de Miquel Boera, núms. 53-57 U.T.M. núm: 2160201

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 280a
SITUACIÓ: C/. Notaria, núm. 3 U.T.M. núm: 2356904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat  encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. El carrer de la
Notaria formava part d’aquesta ciutat emmurallada.
Aquest edifici no va més enllà de les característiques pròpies del segle XIX, amb la composició de façana a partir
de la disposició tradicional d’obertures. Els elements ornamentals es limiten en aquest cas a les baranes de ferro
forjat.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 280b
SITUACIÓ: C/. Notaria, núm. 3 U.T.M. núm: 2356904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 281a
SITUACIÓ: C/. Notaria, núms. 21-23 – C/. Joan Goula, núm. 36 U.T.M. núm: 2357702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Les illes edificades entre els carreres de l’Hospital i Notaria són el resultat de l’intent infructuós, per part del
municipi, d’obtenir un gran espai lliure en la franja que havia ocupat la muralla enderrocada el 1696 tal i com es va
aconseguir en l’actual Rambla Vidal. L’abat del monestir , que en posseïa el domini, es va reservar l’espai per a
edificar-hi durant la primera meitat del s. XVIII.
Aquest edifici conserva elements originals d’aquest període, per bé que les posteriors modificacions i reformes que
ha sofert n’han desvirtuat el conjunt. No obstant això, manté encara la presència de carreus de pedra a les
cantonades i emmarcats de la major part de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició en eixos verticals i disposició de les obertures en les dues plantes inferiors.
- Escopidors, brancals i llindes de pedra de les diferents obertures existents.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 281b
SITUACIÓ: C/. Notaria, núms. 21-23 – C/. Joan Goula, núm. 36 U.T.M. núm: 2357702

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 282a
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 17 U.T.M. núm: 2458906

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carreres Rutlla i Metges sense edificar fins a la darrera dècada del s. XIX. Aquest
espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves residències li va
canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana. Malauradament, per la
manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat del s. XX, s’ha perdut del tot
aquest caràcter del carrer.
Aquest edifici, tot i no ser dels més destacats del carrer, respon a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta
normalment per mestres d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional amb jerarquització de les
plantes, lloses de balcó de pedra de Girona, baranes i reixes de ferro forjat, ,,,

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 282b
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 17 U.T.M. núm: 2458906

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 283a
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 23 U.T.M. núm: 2458904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carreres Rutlla i Metges sense edificar fins a la darrera dècada del s. XIX. Aquest
espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves residències li va
canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana. Malauradament, per la
manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat del s. XX, s’ha perdut del tot
aquest caràcter del carrer.
Aquest edifici, tot i ser del menys destacats del carrer, respon a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta
normalment per mestres d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional, lloses de balcó de pedra de
Girona, baranes i reixes de ferro forjat, ,,,

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 283b
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 23 U.T.M. núm: 2458904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 284a
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 26 U.T.M. núm: 2558235

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Penitència, tot i que fou un dels primers carrers oberts fora muralles possiblement ja durant el segle XVII,
va tenir el front dret entre els carreres Rutlla i Metges sense edificar fins a la darrera dècada del s. XIX. Aquest
espai lliure va ser de l’interès de part de la burgesia del moment, que en construir-hi les seves residències li va
canviar el caràcter semi-rural que tenia per dotar-lo d’un nou aire d’esplendor urbana. Malauradament, per la
manca de sensibilitat demostrada en el planejament urbanístic de la segona meitat del s. XX, s’ha perdut del tot
aquest caràcter del carrer.
Aquest edifici, tot i ser del menys destacats del carrer, respon a aquesta nova tipologia de casa burgesa feta
normalment per mestres d’obres, basada en una disposició d’obertures tradicional, lloses de balcó de pedra de
Girona, baranes i reixes de ferro forjat, ,,,

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 284b
SITUACIÓ: C/. Penitència, núm. 26 U.T.M. núm: 2558235

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 285a
SITUACIÓ: C/. del Raig, núm. 6 U.T.M. núm: 2454116

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer del Raig, característic per la forta pendent, s’emmarca dins del procés d’urbanització de la muntanya de
Sant Elm, a principis del s. XX.
Aquest edifici, que en els seus orígens va ser la seu de la Capitania Marítima de Sant Feliu de Guíxols, destaca
per la sobrietat de la seva arquitectura i pel treball de les reixes de les finestres de planta inferior, amb motius
mariners que ens recorden la importància marítimo-pesquera de la ciutat.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Volumetria i composició.
- Forma i dimensió de les obertures.

La integritat de les reixes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 285b
SITUACIÓ: C/. del Raig, núm. 6 U.T.M. núm: 2454116

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 286a
SITUACIÓ: C/. del Raig, núm. 8 U.T.M. núm: 2454117

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .1a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer del Raig, característic per la forta pendent, s’emmarca dins del procés d’urbanització de la muntanya de
Sant Elm, a principis del s. XX.
Aquest edifici, de només planta baixa i planta pis, destaca per la gran porta d’entrada i el sistema constructiu
emprat en l’execució del balcó i la cornisa de coberta.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
Tipologia de la llosa del balcó.
Reixes de finestres i baranes de balcons.
Cornisa superior amb els elements de fusta de suport.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 286b
SITUACIÓ: C/. del Raig, núm. 8 U.T.M. núm: 2454117

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 287b
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núms. 8-10 – C/. St. Llorenç, núm. 45 U.T.M. núm: 2557402

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de Tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del s. XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
En aquest context, aquest edifici mostra les característiques de la construcció de finals del s. XIX i/o principis del s.
XX amb la composició en eixos verticals, la jerarquització de les plantes, presència de balcons amb baranes de
forja i aparició, en més o menys grau, del repertori d’ornamentació industrialitzada pròpia del moment.
Destaca en un extrem el tram de façana amb arcada de tres arcs de mig punt i balaustrada com a recurs per dotar
de major presència al cos de planta baixa amb terrassa superior i així donar continuïtat al front del carrer.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures (excepte en planta baixa).
- Tipologia dels tancaments de les obertures (excepte en planta baixa).
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

La integritat del tram de façana assenyalat amb els tres arcs de mig punt.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 287b
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núms. 8-10 – C/. St. Llorenç, núm. 45 U.T.M. núm: 2557402

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 288a
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 13 U.T.M. núm: 2558223

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de Tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del s. XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un esforç ornamental d’inspiració
neoclàssica i resultat eclèctic sobre una disposició tradicional d’obertures.
Com ha passat en d’altres edificis i degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament, s’ha reformat
la planta baixa trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors, amb l’agravant que
suposa l’aparició indiscriminada de rètols publicitaris.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma i dimensió de les obertures originals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 288b
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 13 U.T.M. núm: 2558223

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 289a
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 18 – C/. St. Domènech, núm. 43 U.T.M. núm: 2557204

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de Tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del s. XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un lleuger esforç ornamental sobre una
disposició tradicional d’obertures, el qual es concentra bàsicament en balcons i baranes.
Com ha passat en d’altres edificis i degut al caire comercial que ha assolit el carrer, malauradament, s’ha reformat
la planta baixa trencant la unitat de la façana i, per tant, depreciant gran part dels seus valors, amb l’agravant que
suposa l’aparició indiscriminada de rètols publicitaris i marquesines completament alienes a l’estil arquitectònic de
l’edifici.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Caldria eliminar la marquesina de teula de la planta baixa, la qual desvirtua completament el caràcter de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 289b
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 18 – C/. St. Domènech, núm. 43 U.T.M. núm: 2557204

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 290a
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 25 – C/. St. Domènech, núm. 40 U.T.M. núm: 2559725

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de la Rutlla, ara absorbit pel centre de la ciutat, formava part d’un dels nuclis més antics del poble, el
raval de Tueda, situat fora muralles en direcció al camí de Palamós. La majoria de les edificacions que conté
pertanyen a la segona meitat del segle XIX i principis del s. XX, durant el gran creixement urbà de Sant Feliu.
Aquest edifici, recentment restaurat, és un exemple més de la tipologia emprada a l’època, amb un lleuger esforç
ornamental sobre una disposició tradicional d’obertures, el qual es concentra bàsicament en balcons i baranes.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i posició dels sostres.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 290b
SITUACIÓ: C/. Rutlla, núm. 25 – C/. St. Domènech, núm. 40 U.T.M. núm: 2559725

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 291a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 7 U.T.M. núm: 2657809

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII en la façana
principal, com el remarcat de granit del portal de planta baixa. Les obertures del primer pis, llosa i barana de
balcons així com la tipologia del coronament de coberta corresponen a una operació pròpia de la segona meitat
del segle XIX.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.
- Balcó i barana del primer pis.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 291b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 7 U.T.M. núm: 2657809

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 292a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núms. 26-28 U.T.M. núm: 2657310

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 3 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
Dins d’aquest context d’evolució històrica hi trobem aquest edifici mostra de la sobrietat arquitectònica de
postguerra, amb presència del repertori d’elements propis d’aquesta tradició arquitectònica i constructiva.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural.
La façana, pel que fa a:

- Composició, geometria, materials i elements ornamentals.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 292b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núms. 26-28 U.T.M. núm: 2657310

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 293a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 41 U.T.M. núm: 2557205

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII en la façana
principal, com el remarcat de granit de les obertures de planta baixa, el domini del ple sobre el buit i la teulada
amb cornisa i tortugada ceràmiques.
No obstant, es detecten diverses modificacions respecte les característiques originals, com ara la formació de
balcons pròpia de la segona meitat del s. XIX.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Emmarcat de granit de les obertures de planta baixa.
- Tipologia del coronament de l’edifici amb cornisa i tortugada ceràmiques.
- 

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 293b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 41 U.T.M. núm: 2557205

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 294a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 52 U.T.M. núm: 2559731

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII en la façana
principal, com el remarcat de granit de les obertures de planta baixa, el domini del ple sobre el buit i la teulada
amb cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.
- Tipologia del coronament de coberta amb la cornisa i tortugada ceràmiques, ja sigui en el nivell actual o en un de

superior si la normativa urbanística que li és d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 294b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 52 U.T.M. núm: 2559731

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 295a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 55 U.T.M. núm: 2558213

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra encara algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII, com el
remarcat de granit del portal de planta baixa, si bé la façana respon majoritàriament a les característiques
constructives pròpies de finals del s. XIX. Això s’observa en la composició vertical de les obertures, la dimensió i
forma de les mateixes i la presència de balcons amb baranes de forja.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma i dimensió de les obertures (inclòs l’emmarcat del portal de planta baixa).
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 295b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 55 U.T.M. núm: 2558213

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 296a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 58 U.T.M. núm: 2559734

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici, sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona
meitat del segle XIX i principis del s. XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos
verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició i geometria originals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Reixes, baranes i balcons.
- Estucats, sòcol i cornises.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 296b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 58 U.T.M. núm: 2559734

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 297a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 59 U.T.M. núm: 2558211

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici, sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona
meitat del segle XIX i principis del s. XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos
verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició i geometria originals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Reixes, baranes i balcons.
- Estucats, sòcol i cornises.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 297b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 59 U.T.M. núm: 2558211

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 298a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 61 U.T.M. núm: 2558210

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici, sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona
meitat del segle XIX i principis del s. XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos
verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició i geometria originals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Reixes, baranes i balcons.
- Estucats, sòcol i cornises.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 298b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 61 U.T.M. núm: 2558210

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 299a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 66 U.T.M. núm: 2559738

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici, sense ser singular, mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona
meitat del segle XIX i principis del s. XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos
verticals, sobre la que apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats
d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició i geometria originals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Reixes, baranes i balcons.
- Estucats, sòcol i cornises.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 299b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 66 U.T.M. núm: 2559738

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 300a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 68 U.T.M. núm: 2559739

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, tornem a trobar-nos amb un edifici que mostra diverses de les característiques de la
construcció  del s. XVIII com el remarcat de granit de les obertures de planta baixa, el domini del ple sobre el buit i
la teulada amb cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.
- Tipologia del coronament de coberta amb la cornisa i tortugada ceràmiques, ja sigui en el nivell actual o en un de

superior si la normativa urbanística que li és d’aplicació així li ho permet.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 300b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 68 U.T.M. núm: 2559739

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 301a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 69 U.T.M. núm: 2558206

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra les constants tipològiques del casal burgès de la segona meitat del segle XIX i
principis del s. XX, amb una disposició tradicional d’obertures, en aquest cas en dos eixos verticals, sobre la que
apareix, en major o menor grau, el repertori ornamental d’elements industrialitzats d’inspiració neoclàssica i
resultat eclèctic, com a reflex del potencial econòmic del propietari.
Destacar en tot cas la balaustrada del balcó principal que substitueix la tradicional barana de forja.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició i geometria originals.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Reixes, baranes i balcons.
- Estucats, ornaments, sòcol i cornises.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 301b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 69 U.T.M. núm: 2558206

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 302a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 83 U.T.M. núm: 2459710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: - - - ÚS ORIGINAL: magatzem PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest ens trobem davant d’un edifici singular que alterna característiques de l’arquitectura residencial amb la
industrial o de taller, sempre però amb les característiques constructives del s. XVIII:

Nivell de Protecció: E –element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
L’element protegit, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta pis.
- Balcó i barana.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 302b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 83 U.T.M. núm: 2459710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 303a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 93 U.T.M. núm: 2459914

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII en la façana
principal, com el remarcat de granit del portal de planta baixa, el domini del ple sobre el buit i la teulada amb
cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
L’element protegit pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 303b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 93 U.T.M. núm: 2459914

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 304a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 95 U.T.M. núm: 2459913

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici mostra algunes de les característiques de la construcció  del s. XVIII en la façana
principal, com el remarcat de granit de les obertures de planta baixa, el domini del ple sobre el buit i la teulada
amb cornisa i tortugada ceràmiques.
No obstant, per les modificacions que s’hi ha realitzat posteriorment, la façana ha perdut qualsevol interès a nivell
global.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en si mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
L’element, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 304b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 95 U.T.M. núm: 2459913

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 305a
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 101 – C/. Lluna, núm. 40 U.T.M. núm: 2459910

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer Sant Domènec, per la seva ubicació i llargada, ens permet observar a través dels seus edificis l’evolució
de les diferents tipologies constructives i de creixement urbà, des del segle XVIII fins al segle XX.
En aquest context, l’edifici, tot i el seu mal estat, mostra encara algunes de les característiques de la construcció
del s. XVIII en la façana principal, com el remarcat de granit de les obertures de planta baixa, el domini del ple
sobre el buit i la teulada amb cornisa i tortugada ceràmiques.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Emmarcat de granit del portal de planta baixa.
- Tipologia del coronament de coberta amb la cornisa i tortugada ceràmiques.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 305b
SITUACIÓ: C/. St. Domènech, núm. 101 – C/. Lluna, núm. 40 U.T.M. núm: 2459910

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ca la Berruga E 306a
SITUACIÓ: C/. St. Elm, s/n U.T.M. núm: 1723001 / 02

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9e

TIPOLOGIA: Masia urbana de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquest conjunt format per dues masies de poca dimensió és un clar exemple d’edificacions rurals antigament
lligades al cultiu i explotació de la terra que han estat absorbides pel constant creixement del teixit urbà tot
abandonat aquell caire agrícola per convertir-se en habitatges, habitualment de segona residència.
Arquitectònicament responen a la tipologia de la masia rural de baixa muntanya, amb dimensió reduïdes i coberta
a dues aigües. Reformades recentment presenten un molt bon estat de conservació.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La conformació volumètrica i estructural.
No obstant i segons conveni signat amb aquest Ajuntament s’admetrà una ampliació màxima de 60 m2 per edifici, si bé
s’haurà d’integrar compositivament al conjunt sense interferir en la lectura històrica del mateix.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Ca la Berruga E 306b
SITUACIÓ: C/. St. Elm, s/n U.T.M. núm: 1723001 / 02

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 307a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 32 U.T.M. núm: 2456312

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +entresol + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquesta casa presenta les característiques de l’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la tipologia del
edificis residencials del s. XVIII (manté els sostres baixos i un cert desordre en la composició de façana).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
Composició en eixos verticals i presència de balcons.
Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 307b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 32 U.T.M. núm: 2456312

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 308a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 34 U.T.M. núm: 2456313

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquest edifici és una mostra més de les constants tipològiques de la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX,
amb una disposició tradicional d’obertures sobre la que apareix el repertori ornamental d’elements industrialitzats i
d’inspiració neoclàssica.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Cornises, elements i relleus ornamentals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 308b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 34 U.T.M. núm: 2456313

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 309a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 35 – C/. Estret, núm. 33 U.T.M. núm: 2457811

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 1 Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
En aquest context ens trobem amb aquesta casa en cantonada que es correspon amb l’edificació pròpia del s.
XVIII, on la façana es composava originalment a partir de la simple expressió dels elements constructius que la
formen: brancals, arcs i lloses de granit abuixardat, ...
La recent reforma soferta ha optat per deixar vistos els murs de pedra de l’edifici el que distorsiona i minimitza la
presència d’aquests elements en façana. Així mateix, tot i haver-se mantigut la cornisa i tortugada ceràmiques,
l’aparició d’una terrassa a la planta superior (amb barana d’obra i gelosia ceràmica) desvirtua l’aparença global del
conjunt.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Brancals i dintells de granit de les obertures originals.
- Carreus de pedra de les cantonades.
- Tipologia del coronament de l’edifici amb la cornisa i tortugada ceràmiques.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 309b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 35 – C/. Estret, núm. 33 U.T.M. núm: 2457811

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 310a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 38 U.T.M. núm: 2456315

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +3 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
En aquest context aquesta casa presenta les característiques d’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la
tipologia dels edificis residencials del s. XVIII amb l’aparició sistemàtica de balcons i forma i proporció de les
obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma  i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 310b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 38 U.T.M. núm: 2456315

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 311a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 42 – C/. Estret, núms. 35-37 U.T.M. núm: 2457709

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp + àtic

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
En aquest context aquesta casa presenta les característiques d’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la
tipologia dels edificis residencials del s. XVIII amb l’aparició sistemàtica de balcons i forma i proporció de les
obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 311b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 42 – C/. Estret, núms. 35-37 U.T.M. núm: 2457709

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 312a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 44 U.T.M. núm: 2457710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
En aquest context aquesta casa presenta les característiques d’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la
tipologia dels edificis residencials del s. XVIII (manté encara l’emmarcat del portal original actualment convertit en
finestra) amb l’aparició sistemàtica de balcons i forma i proporció de les obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Emmarcat de pedra del portal original de planta baixa.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 312b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 44 U.T.M. núm: 2457710

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 313a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 51 U.T.M. núm: 2457804

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquest edifici és una mostra més de les constants tipològiques de la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX,
amb una disposició tradicional d’obertures sobre la que apareix el repertori ornamental d’elements industrialitzats i
d’inspiració neoclàssica.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Cornises, elements i relleus ornamentals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 313b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 51 U.T.M. núm: 2457804

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 314a
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 52 U.T.M. núm: 2457703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquest edifici és una mostra més de les constants tipològiques de la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX,
amb una disposició tradicional d’obertures sobre la que apareix el repertori ornamental d’elements industrialitzats i
d’inspiració neoclàssica.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Cornises, elements i relleus ornamentals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 314b
SITUACIÓ: C/. St. Joan, núm. 52 U.T.M. núm: 2457703

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 315a
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 35 U.T.M. núm: 2456304

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquest edifici és una mostra més de les constants tipològiques de la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX,
amb una disposició tradicional d’obertures sobre la que apareix el repertori ornamental d’elements industrialitzats i
d’inspiració neoclàssica.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Cornises, elements i relleus ornamentals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 315b
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 35 U.T.M. núm: 2456304

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 316a
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 36 U.T.M. núm: 2557811

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
En aquest context aquesta casa presenta les característiques d’edificació del segle XIX evolucionada a partir de la
tipologia dels edificis residencials del s. XVIII amb l’aparició sistemàtica de balcons i forma i proporció de les
obertures.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 316b
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 36 U.T.M. núm: 2557811

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 317a
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 42 – C/. Estret, núms. 43-45 U.T.M. núm: 2457607

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquesta casa presenta les característiques d’edificació dels segle XIX evolucionada a partir de la tipologia dels
edficis residencials del segle XVIII (encara conserva el carreus de pedra de la cantonada i els emmarcats de granit
en les obertures del primer pis), amb l’aparició sistemàtica de balcons a totes les obertures i substitució de la
cornisa i tortugada ceràmiques originals.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Emmarcats de pedra de les obertures del primer pis i la cantonada.
- Balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 317b
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 42 – C/. Estret, núms. 43-45 U.T.M. núm: 2457607

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 318a
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 43 – C/. Estret, núm. 41 U.T.M. núm: 2457707

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquesta casa és un cas singular en què predomina l’estètica de l’edificació dels segle XIX sobre una base
residencial del segle XVIII (distinginble bàsicament en la poca alçada dels sostres de planta baixa i pis), amb
l’aparició sistemàtica de balcons, emmarcats amb relleus més o menys ornamentals a totes les obertures i
substitució de la cornisa i tortugada ceràmiques originals.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures i geometria original.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Reixes, balcons i baranes.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 318b
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 43 – C/. Estret, núm. 41 U.T.M. núm: 2457707

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 319a
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 55 – Carreró de St. Joan, núm. 7 U.T.M. núm: 2457903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp + golfes

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Al segle XVII la ciutat encara estava encerclada per les muralles. A fora únicament hi havia el monestir i les cases
adjacents, i a la banda de llevant el raval de Tueda format pels actuals carrers Major i Maragall. Els carrers
importants eren per tant els de Joan Goula, Especiers, Sant Joan, Sant Pere, Les Voltes, Clavé i la Plaça.
Aquesta casa presenta les característiques d’edificació dels segle XIX evolucionada a partir de la tipologia dels
edficis residencials del segle XVIII, amb l’aparició sistemàtica de balcons i modificacions en la proporció de les
obertures.
Aquest és un cas singular especialment per la presència d’una planta golfes configurada a partir de la repetició de
petites obertures amb arca de mig punt.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
Tipologia del coronament de l’edifici amb la cornisa i tortugada ceràmica.
La configuració estètica de la planta golfes a partir de la repetició sistemàtica d’obertures amb arc de mig punt i de poca
dimensió.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 319b
SITUACIÓ: C/. St. Pere, núm. 55 – Carreró de St. Joan, núm. 7 U.T.M. núm: 2457903

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 320a
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 13 U.T.M. núm: 2758625

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En aquest edifici, sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques de la segona meitat
del segle XIX i principis del segle XX, com l’ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels forats, la
jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta, les baranes de fosa, ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Estucats, cornises i relleus ornamentals.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 320b
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 13 U.T.M. núm: 2758625

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 321a
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 14 U.T.M. núm: 2757507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En aquest edifici, sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques de la segona meitat
del segle XIX i principis del segle XX, com l’ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels forats, la
jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta, les baranes de fosa, ...
Malauradament la modificació de les obertures de planta pis (amb tota probabilitat per incorporar-hi la caixa de
persiana) distorsiona la prestància original de la façana.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Estucats, cornises i relleus ornamentals.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

La possible reforma d’aquest habitatge hauria d’incloure el retorn d’aquestes obertures a la seva forma i proporció originals,
prenent com a model a seguir les obertures de la planta superior.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 321b
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 14 U.T.M. núm: 2757507

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 322a
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 15 U.T.M. núm: 2758626

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
En aquest edifici, sense tractar-se d’un cas de primer ordre, hi veiem constants tipològiques de la segona meitat
del segle XIX i principis del segle XX, com l’ordenació compositiva amb eixos verticals, la proporció dels forats, la
jerarquització de les plantes, l’ornamentació industrialitzada en aquest cas molt discreta, les baranes de fosa, ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Estucats, cornises i relleus ornamentals.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 322b
SITUACIÓ: C/. St. Ramon, núm. 15 U.T.M. núm: 2758626

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 323a
SITUACIÓ: C/. St. Roc núm. 26 – C/. St. Ramon U.T.M. núm: 2857411

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb +2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Aquest edifici, que segueix les pautes de la construcció pròpia de la segona meitat del s. XIX i principis del s. XX,
no va més enllà de la disposició tradicional d’obertures a partir d’eixos verticals, l’emmarcat de les obertures i el
coronament de l’edifici mitjançant una barana d’obra amb balustres ceràmiques. Presenta, això sí, com a fet
característic, la composició unitaris de les plantes baixa i entresol mitjançant la unificació dels emmarcats de les
obertures.
Malauradament la retolació comercial de planta baixa es mostra com un element distorsionador de la percepció
global dels valors de façana.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 323b
SITUACIÓ: C/. St. Roc, núm. 26 – C/. St. Ramon U.T.M. núm: 2857411

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 324a
SITUACIÓ: C/. Sta. Llúcia, núm. 41 U.T.M. núm: 2261526

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
El carrer de Santa Llúcia forma part d’una zona urbana amb la característica estructura de creixement lineal del
segle XIX i principis del XX, desenvolupada a partir de l’addició de cases de cos amb pati posterior, de tipològia
senzilla, pròpies de la classe obrera i treballadora.
Dins d’aquest context, aquesta casa és un bon exemple de com els patrons arquitectònics de l’arquitectura
residencial i burgesa del moment influeixen també en aquest tipus de construcció més senzilla (composició en
eixos verticals, obertures proporcionades, tipologia del coronament de l’edifici, aparició del balcó en l’obertura
principal de planta pis,...).

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures originals.
- Relleus, ornaments i cromatisme originals.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 324b
SITUACIÓ: C/. Sta. Llúcia, núm. 41 U.T.M. núm: 2261526

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 325a
SITUACIÓ: C/. Sta. Teresa, núms. 86-92 U.T.M. núm: 3160403

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .6b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Els successors de Rafael Valls i Martí, amo de la veïna fàbrica Valcells i Cia, van construir aquesta finca
residencial entre els anys 1911 i 1912. Aquest edifici és un molt bon exemple de l’arquitectura burgesa de principis
del s. XX en què la casa havia de respondre al poder econòmic del propietari. Respon clarament a les constants
arquitectòniques d’aquest moviment i que es tradueixen en grans finestrals a la planta baixa, elements
ornamentals prefabricats, simetria de proporcions, llenguatge ornamental i compositiu d’inspiració neoclàssica, ...

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural.
La integritat de les façanes, tan compositivament (simetria, proporcions,...) com constructivament (elements ornamentals,
tipus de coberta i del seu coronament,...).
El jardí de l’habitatge així com la relació entre l’espai construït i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 325b
SITUACIÓ: C/. Sta. Teresa, núms. 86-92 U.T.M. núm: 3160403

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 326a
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núms. 21-23 – C/. d’en Robert, núms. 1-11 U.T.M. núm: 2358303

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Situat en un dels eixos viaris principals del Sant Feliu del segle XX, aquest edifici respon a les característiques
convencionals de l’arquitectura de finals del s. XIX i principis del s. XX, amb la disposició tradicional d’obertures i
l’aparició de relleus i estucats ornamentals que li atorguen un plus de significació.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Estucat i relleus ornamentals.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 326b
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núms. 21-23 – C/. d’en Robert, núms. 1-11 U.T.M. núm: 2358303

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 327a
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núm. 60 – C/. de St. Martirià, núms. 2-4 U.T.M. núm: 2359501

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Situat en un dels eixos viaris principals del Sant Feliu del segle XX, aquest edifici respon a les característiques
convencionals de l’arquitectura de finals del s. XIX i principis del s. XX, amb la disposició tradicional d’obertures i la
presència d’elements ornamentals d’inspiració neoclàssica i resultat eclèctic.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 327b
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núm. 60 – C/. de St. Martirià, núms. 2-4 U.T.M. núm: 2359501

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 228a

SITUACIÓ: C/. Girona, núm. 38 – Baixada de les Eres, núm. 8 U.T.M. núm: 2759101

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / 5b

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb+2Pp

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
El carrer de Girona, en la seva forma i alineació actuals, és originari del s. XVIII, època de la qual daten els
primers edificis construïts seguint aquesta nova alineació.
Aquest edifici es correspondria, parcialment, amb aquest període inicial i molt especialment pel que fa referència
als portals d’accés (un per  façana) que encara mantenen els brancals de pedra i la llinda, també de pedra, en
forma d’arc rebaixat. La resta de l’edifici pertany, compositivament, a una època posterior  (formació de balcons,
mènsules ornamentades, ...).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:
- Composició de les obertures en eixos verticals.
- Balcons, baranes i elements ornamentals.

Portals / obertures de planta baixa amb brancals i llinda de pedra.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 328b
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núm. 115 – C/. de R. Aixada, núm. 15 U.T.M. núm: 2162215

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 329a
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núm. 117 U.T.M. núm: 2162214

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5b

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
La carretera de Girona, convertida actualment en un dels eixos viaris principals del municipi, forma part,
especialment en els trams mitjos i superiors, d’una zona urbana amb la característica estructura de creixement
lineal del segle XIX i principis del XX, desenvolupada a partir de l’addició de cases de cos amb pati posterior, de
tipologia senzilla i majoritàriament destinades a la classe obrera i treballadora.
Dins d’aquest context, aquesta casa entre mitgeres és un bon exemple de com els patrons arquitectònics de
l’arquitectura residencial i burgesa del moment influeixen també en aquest tipus de construcció més senzilla
(composició en eixos verticals, obertures proporcionades, tipologia del coronament de l’edifici, aparició del balcó
en l’obertura principal de planta pis, presència d’elements ornamentals en façana...).
Malauradament i a diferència de la finca veïna (Ctra. de Girona 115)  les modificacions originades per l’ús
comercial de la planta baixa així com la presència indiscriminada de la retolació i tendalls de caire comercial,
disminueixen el valor conjunt de la façana.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures originals.
- Relleus i elements de caire ornamental.
- Reixes, balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 329b
SITUACIÓ: Ctra. de Girona, núm. 117 U.T.M. núm: 2162214

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 330a
SITUACIÓ: Rambla d’Antoni Vidal, núm. 24 – C/. Major, núm. 1 U.T.M. núm: 2557611

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2c

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 3 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Un cop enderrocades les muralles l’any 1696, l’espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l’abat per tal de que fos urbanitzat. A mesura que va créixer el poble aquest espai es va anar
convertint en més cèntric fins arribar al segle XIX, assolint tot el protagonisme que encara té, sobretot des del punt
de vista comercial i d’activitat social.
Aquest edifici respon a la tipologia residencial burgesa típica de finals del s. XIX, amb la tradicional composició en
eixos verticals, composició d’obertures proporcionades, aparició, per bé que discreta, del repertori ornamental
d’inspiració neoclàssica, ...
Recentment restaurat, aquest edifici contribueix a recordar la configuració burgesa i senyorial de la Rambla de
principis del s. XX.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en cantonada E 330b
SITUACIÓ: Rambla d’Antoni Vidal, núm. 24 – C/. Major, núm. 1 U.T.M. núm: 2557611

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 331a
SITUACIÓ: Rambla d’Antoni Vidal, núm. 26 U.T.M. núm: 2557612

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .2c

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 4 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Un cop enderrocades les muralles l’any 1696, l’espai que va quedar lliure al marge de llevant de la vila fortificada
va ser cedit per l’abat per tal de que fos urbanitzat. A mesura que va créixer el poble aquest espai es va anar
convertint en més cèntric fins arribar al segle XIX, assolint tot el protagonisme que encara té, sobretot des del punt
de vista comercial i d’activitat social.
Aquest edifici respon a la tipologia residencial burgesa típica de finals del s. XIX, amb la tradicional composició en
eixos verticals, composició d’obertures proporcionades, aparició, per bé que discreta, del repertori ornamental
d’inspiració neoclàssica, ...
Recentment restaurat, aquest edifici contribueix a recordar la configuració burgesa i senyorial de la Rambla de
principis del s. XX.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, excepte en planta baixa, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcat de les obertures originals.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 331b
SITUACIÓ: Rambla d’Antoni Vidal, núm. 26 U.T.M. núm: 2557612

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 332a
SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol, núm. 109 U.T.M. núm: 4066403

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .5p

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 1 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Gràcies a la seva situació fora del casc urbà, sense la presència constant de pescadors ni drassanes, envoltada
d’un paisatge privilegiat i afavorida pel baixador de S’Agaró del tren de Sant Feliu, la platja de Sant Pol es
convertí, tal com diu Gaziel, en la veritable platja de Sant Feliu. Era a finals del s. XIX i a principis del s. XX i a
l’extrem de garbí es començaren a construir les primeres cases de segona residència just arran de sorral. En
contraposició d’aquestes i a l’altre extrem del passeig aparegueren construccions més modestes que també
contribuïren a la urbanització del sector.
Aquest edifici n’és una mostra que respon a la tipologia de casa de cos amb pati posterior que pretén significar-se
a partir d’un esforç per presentar un cert nivell d’ornamentació tot seguint els esquemes compositius a partir
d’eixos verticals propis de principis del s. XX.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 332b
SITUACIÓ: Passeig de Sant Pol, núm. 109 U.T.M. núm: 4066403

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Llevantina E 333a
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 102-108 U.T.M. núm: 2549501

DATA: 1927 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9c

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa i
Guberts  va fer a S’agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven al a banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes del
moment, propers al noucentisme.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural originals.
Les façanes pel que fa a:

- Geometria, composició i posició dels sostres.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Cromatisme.

El tipus de coberta original i els elements que la configuren (teulada, cornises, ràfecs, ...).
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Llevantina E 333b
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 102-108 U.T.M. núm: 2549501

DATA: 1927 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Roquimar E 334a
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 110-118 U.T.M. núm: 2549502

DATA: 1926-1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9c

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa i
Guberts  va fer a S’agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven al a banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes del
moment, propers al noucentisme.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural originals.
Les façanes pel que fa a:

- Geometria, composició i posició dels sostres.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Cromatisme.

El tipus de coberta original i els elements que la configuren (teulada, cornises, ràfecs, ...).
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Roquimar E 334b
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 110-118 U.T.M. núm: 2549502

DATA: 1926-1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Mediterrà E 335a
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 120-124 U.T.M. núm: 2549503

DATA: 1926 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9c

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa i
Guberts  va fer a S’agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven al a banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes del
moment, propers al noucentisme.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural originals.
Les façanes pel que fa a:

- Geometria, composició i posició dels sostres.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Cromatisme.

El tipus de coberta original i els elements que la configuren (teulada, cornises, ràfecs, ...).
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Mediterrà E 335b
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 120-124 U.T.M. núm: 2549503

DATA: 1926 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Bellavista E 336a
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 132-138 U.T.M. núm: 2549505

DATA: 1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9c

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa i
Guberts  va fer a S’agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven al a banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes del
moment, propers al noucentisme.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural originals.
Les façanes pel que fa a:

- Geometria, composició i posició dels sostres.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Cromatisme.

El tipus de coberta original i els elements que la configuren (teulada, cornises, ràfecs, ...).
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Bellavista E 336b
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núms. 132-138 U.T.M. núm: 2549505

DATA: 1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Les Planetes E 337a
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núm. 152 U.T.M. núm: 2548901

DATA: 1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .9c

TIPOLOGIA: Habitatge unifamiliar aïllat de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Entre 1915 i 1930, Pere Rius i Calvet va construir una quinzena de xalets que havien de formar part de la ciutat
jardí que havia d’urbanitzar la muntanya de Sant Elm, en una actuació si més no propera a la que Josep Ensesa i
Guberts  va fer a S’agaró de la mà de Rafael Masó. Les cases s’alineaven al a banda de muntanya del passeig
que havia d’arribar fins a Port Salvi.
En aquesta, com en la resta que encara es conserven, hi podem distingir una lleugera influència de l’arquitectura
centreuropea del moment, sobretot en la conformació volumètrica i de la coberta, que van recollir els artistes del
moment, propers al noucentisme.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La configuració volumètrica i estructural originals.
Les façanes pel que fa a:

- Geometria, composició i posició dels sostres.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Cromatisme.

El tipus de coberta original i els elements que la configuren (teulada, cornises, ràfecs, ...).
La relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Xalet Les Planetes E 337b
SITUACIÓ: Passeig Marítim. President Irla, núm. 152 U.T.M. núm: 2548901

DATA: 1929 AUTOR: J.M. Rodríguez Lloveras PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en Cantonada E 338a
SITUACIÓ: Plaça Ferran Agullò, núms. 1-2 U.T.M. núm: 2453118

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .1a

TIPOLOGIA: Edifici en cantonada de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: regular

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: mitja

VALORACIÓ:
Aquesta casa és un exemple més de l’arquitectura residencial de finals del s. XIX i principis del s. XX en què
s’emprava l’ús d’elements ornamentals sobre una ordenació tradicional d’obertures per atorgar una certa
significació a l’edifici.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma, dimensió i emmarcats de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa en Cantonada E 338b
SITUACIÓ: Plaça Ferran Agullò, núms. 1-2 U.T.M. núm: 2453118

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 339a
SITUACIÓ: Plaça del Mercat, núm. 16 U.T.M. núm: 2455905

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .3a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Ja des del segle XIII, la que avui coneixem com a Plaça del Mercat, ha estat el punt de confluència tant del traçat
dels carrers com de l’activitat social i comercial de la ciutat medieval, i des de llavors emplaçament de primer ordre
dins del teixit urbà. No obstant, no s’ha pogut conservar cap dels casals que en altres temps ajudaven a configurar
l’entorn (can Garjola, can Barraquer, etc ...)
Aquest edifici no respon a aquest període inicial però sí a les constants tipològiques de finals del s. XIX i principis
del s. XX mitjançant una ordenació en eixos verticals i l’aparició de balcons. No obstant, la total absència
d’elements ornamentals l’allunya de la significació residencial burgesa, per la qual cosa no és tampoc un exemple
molt remarcable.

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 339b
SITUACIÓ: Plaça del Mercat, núm. 16 U.T.M. núm: 2455905

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 340a
SITUACIÓ: Plaça del Mercat, núm. 17 U.T.M. núm: 2455904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .3a

TIPOLOGIA: Edifici entre mitgeres de Pb + 2 Pp

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: habitatge ÚS ORIGINAL: habitatge PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Ja des del segle XIII, la que avui coneixem com a Plaça del Mercat, ha estat el punt de confluència tant del traçat
dels carrers com de l’activitat social i comercial de la ciutat medieval, i des de llavors emplaçament de primer ordre
dins del teixit urbà. No obstant, no s’ha pogut conservar cap dels casals que en altres temps ajudaven a configurar
l’entorn (can Garjola, can Barraquer, etc ...)
Aquest edifici no respon a aquest període inicial però sí a les constants tipològiques de finals del s. XIX i principis
del s. XX aplicades però damunt d’una base del s. XVIII (manté encara la poca alçada de la planta baixa).

Nivell de Protecció: D – edifici amb elements d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La façana, pel que fa a:

- Composició en eixos verticals de les obertures.
- Forma i dimensió de les obertures.
- Tipologia dels tancaments de les obertures.
- Balcons i baranes.
- Tipologia del coronament de l’edifici.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Casa entre mitgeres E 340b
SITUACIÓ: Plaça del Mercat, núm. 17 U.T.M. núm: 2455904

DATA: AUTOR: PROPIETARI:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font pública E 341a
SITUACIÓ: Plaça de St. Pere U.T.M. núm: - - -

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: P.O.U.M. RÈGIM DEL SÒL: S.U. / .Zv

TIPOLOGIA: font pública

SUPERFICIE SOLAR: - - - m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: - - - m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: bo

ÚS ACTUAL: - - - ÚS ORIGINAL: - - - PRIORITAT D’ACTUACIÓ: baixa

VALORACIÓ:
Fou construïda l’any 1859 i originàriament estava situada a la Rambla del Portalet. Va ser un donació a la ciutat de
Josep Carbó, guixolenc que va anar a fer fortuna a les amèriques (un més dels anomenats “indianos”).
Aquesta font és doncs una mostra de les donacions que varen fer aquestes persones que marxaren de la vila però
sempre la tingueren en estima (i en feien gala a través de les donacions). No obstant, no era tan sols unfet
purament sentimental sinó també una manifestació del poder econòmic que havia assolit.

Nivell de Protecció: E – element d’interès en sí mateix

OBJECTES DE PROTECCIÓ:
La integritat de l’element, així com la relació entre l’espai edificat i l’espai lliure associat.

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Font pública E 341b
SITUACIÓ: Plaça de St. Pere U.T.M. núm: - - -

DATA: AUTOR: PROPIETARI: Ajuntament de Sant Feliu



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cotxeres Estrada E 342

SITUACIÓ: Eres, 8-10 U.T.M. núm: 2759606

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pascual i Baguer PROPIETARI: BARJUSA,S.L.

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA / PLANEJAMENT: PGOU RÈGIM DEL SÒL: SU/V

TIPOLOGIA: Edifici de PB

SUPERFICIE SOLAR: m2 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 120 m2 ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo

ÚS ACTUAL: ÚS ORIGINAL: Cotxeres PRIORITAT D’ACTUACIÓ: Baixa

VALORACIÓ:
El carrer en el qual es troba la finca, que havia estat camí ral a Girona i cap a la Vall d’Aro, es va començar a
urbanitzar entre finals del s.XIX i principis del XX. L’edificació que ens ocupa n’és un dels exponents més
emblemàtics i ens ofereix una façana amb elements decoratius destacables. La configuració del carrer en base a
establiments comercials i industrials és encara present en alguns elements, com la façana que ens ocupa o les
col·lumnes de Can Burgell, elements que encara ens permeten un registre industrial de la memòria històrica en
aquest sector de la ciutat.

Es tracta d’un espai que originalment tenien la funció de cotxera i que fins fa poc acollia una fusteria. De la
construcció en destaca la façana, amb una gran portalada amb una arcada de rajol, una clau de volta de pedra
decorada amb un relleu escultòric de tipus mitològic i unes pedres guardacantons als brancals; tot tancat amb una
porta de fusta de dues fulles amb reixes de forja d’elements florals. L’emmarcament de rajol de les obertures i el
remat superior de la façana li dona un acabat armònic. Esdevé un testimoni molt reeixit de l’aplicació de les
directrius del corrent modernista en un edifici de tipus industrial no domèstic.

Nivell de Protecció: C – edifici d’interès

OBJECTES DE PROTECCIÓ:

La façana pel que fa a:
- sòcol de pedra
- ornament de rajola alineat al sòcol i d’emmarcament de les obertures
- pedra decorada amb relleu escultòric
- remat de rajola i pedra al límit superior de la planta baixa

Entorn:



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC i ELEMENTS
D’INTERÈS HISTÒRIC i ARTÍSTIC

Cotxeres Estrada E  342

SITUCAIÓ: Eres,8-10 U.T.M.núm: 2759606

DATA: 1904 AUTOR: Pere Pacual i Baguer PROPIETARI: BARJUSA,S.L.




