


 



TIpologia: CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS Volum 2

Num. Num. Anterior Denominació
2.1 3 CASA BAYGUAL
2.2 4 CASA TURULL
2.3 5 CASA ANTONI CASANOVAS
2.4 6 CASAL DURAN
2.5 8 CASA BRU
2.6 9 CASA TAULÉ
2.7 10 CASES MANENT
2.8 11 CASA PONSÀ
2.9 14 CASA ISIDRE FOCHS

2.10 15 CASA MANAU
2.11 17 CASA BARTOLOMÉ GUASCH.
2.12 19 CASA ROF
2.13 20 CASA TRULLÀS
2.14 21 CASA ROMEU
2.15 22 TORRE GORINA
2.16 91 CASA FRANCESC LLONCH
2.17 96 CASA MOLINS
2.18 97 CASA ISARD/LLONCH
2.19 98 CASA BRUJAS
2.20 103 CASA ARIMÓN
2.21 113 CASA BUXÓ
2.22 114 CASA NOGUÉS
2.23 115 CASA PRATS
2.24 122 CASAL VILA I FUSTÉ
2.25 123 CASA GORINA MORATÓ
2.26 124 CASAL de la plaça del Gas
2.27 125 CASA MARCET FONT
2.28 126 CASA del carrer de Sant Quirze
2.29 130 CAL CARDER
2.30 132 CASA ENRIC TURULL
3.31 136 VOLTES DE L’OLIVER
2.32 144 CASA TAMBURINI
2.33 145 CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN
2.34 148 CASA MATÓ
2.35 155 CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ
2.36 188 TORRE del carrer Josep Renom
2.37 193 CASA del carrer de Capmany
2.38 194 CASA GAMBÚS
2.39 197 CASA FARMÀCIA BLANCHART
2.40 200 CASA HUMET
2.41 207 CASA SERRA.
2.42 212 CASA JAUME BRUTAU
2.43 214 CASA MONTLLÓ
2.44 215 CASAL DEL CENTENARI
2.45 216 CASA del carrer de Riego
2.46 217 CASA BALSACH
2.47 217-A CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA
2.48 220 CASA I MAGATZEM SELVAS
2.49 222 CASA DESPATX Mª SAMPERE
2.50 276 CASES M. BAYGUAL
2.51 277 CASA MAGDALENA BAYGUAL
2.52 278 CASA del carrer Quevedo
2.53 279 TORRE TURULL
2.54 602 CAN DIVIU
2.55 834 CASA del carrer Turull
2.56 838 CASA del carrer de Sant Cugat
2.57 841 CASA del carrer del Sol
2.58 847 CASA del carrer de Sant Francesc
2.59 848 CASA AGNÈS SINGLA
2.60 857 CASA del carrer Cervantes
2.61 860 CASA POMPEU CASANOVAS
2.62 869 CASES de la Rambla
2.63 877 CASA de la Rambla
2.64 954 LA FUNERÀRIA
2.65 1005008 CASA del passeig de la Plaça Major
2.66 A45 CASA CARRER DE GURREA
2.67 A50 CASA CARRER QUEVEDO
2.68 A51 CASA  del carrer Creueta
2.69 A59 CASA carrer Sant Quirze
2.70 B03 CASAL AL CARRER DE LA SALUT
2.71 B28 CASA I MAGATZEM ANTONI BORRÀS
2.72 D12 CASAL al c. Zurbano ("Casa rosa")
2.73 D13 CASA al c. Sant Feliu
2.74 M06 CASA del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut
2.75 P03 CASAL al c. de les Planes



 



 
DENOMINACIÓ: CASA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº44-46 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA BAYGUAL 2.1 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1910 - 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de doble cos de planta baixa i dues plantes pis, possiblement resultat de la restauració d'una antiga casa. Adossat al casal hi 
ha una construcció destinada a garatge, actualment molt reformada: a la planta baixa s’hi ha practicat una obertura per a l’entrada 
de cotxes, a la planta pis s’hi han obert dues finestres i s'ha aixecat una remunta imitant l’estil de la resta de l’edifici. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº44-46 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA BAYGUAL 2.1 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1910 - 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana del casal, que dóna al carrer de l’Illa, segueix una composició 
asimètrica, amb obertures sense emmarcaments, tot i que estan 
decorades amb esgrafiats. La porta d’accés està coberta mitjançant un 
arc rebaixat, i la finestra bífora de la planta baixa, sustentada per una 
columna helicoidal, està coberta mitjançant un arc apuntat de perfil 
esglaonat.   La resta d’obertures són de perímetre rectangular. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana del casal, de planta 
baixa i dues plantes pis, es  
composa a partir de dos eixos 
verticals clars i emmarcada per 
unes franjes disposades a mode 
de pilastra als dos laterals. Els 
eixos es corresponen amb les 
obertures, un amb la porta i l’altre 
amb la finestra bífora a la planta 
baixa, i amb els balcons a la resta 
de plantes. El remat de la façana 
es realitza mitjançant una cornisa 
amb modillons i ampit rematat per 
boles amb garlandes florals.  
La façana del cos annexe, de 
planta baixa i pis, es composa a 
partir de dos eixos verticals 
marcats per les finestres de la 
planta pis i les ondulacions del 
remat de la façana a mode de 
merlets. Les obertures, de 
perímetre rectangular, presenten 
uns emmarcaments de pedra. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, amb 
sòcul també d’estuc imitant 
l’encoixinat, a l’igual que les 
franges laterals. 

Treball de forja de les reixes 
i fusteria de les persianes de 
llibret.  
Esgrafiats que emmarquen 
les obertures i coronament 
de la façana de les dues 
edificacions. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana 
principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb acabat de 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº44-46 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA BAYGUAL 2.1 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1910 - 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Miquel Baygual sol.licita l'any 1910 la reforma d'unes cases preexistents. 
L'encarregat de l'obra, Josep Renom i Costa, les converteix en dos casals de 
doble cos, un de planta baixa i dos pisos, i l'altre, de planta baixa i pis.  
Actualment la casa de planta baixa i dos pisos es conserva quasi intacta, mentre 
que l'altra ha estat fortament reformada, canviant el seu aspecte original; a la 
planta baixa, les obertures han estat substituides per una gran porta d'entrada al 
garatge, i sobre la planta pis s'ha fet una remunta, molt possiblement realitzada 
durant la dècada de 1980, imitant l'estil modernista. 

 

  
BIBLIOGRAFIA 
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 
 



 

CASA BAYGUAL 2.1 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA BAYGUAL  
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº44-46 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 /pb+2 

CASA BAYGUAL 2.1 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1910 - 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NB 

NB 
NB 
NB 
NC 
NB 

- No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
- No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
- No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assanyalades. 
- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA TURULL - MUSEU D'ART DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Doctor Puig nº16 
ÚS ACTUAL: Museu d’Art de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA TURULL 2.2 

 
AUTOR: Josep Lacueva i Sanfeliu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1812 / 1865-66 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Construcció mixta formada per una zona d’habitatge de tres cossos amb planta baixa, dos pisos i golfes i una zona fabril de planta 
baixa i dos pisos. L’accés principal de la casa es produeix pel carrer de Puig, mentre que l’accés a la fàbrica, molt probablement es 
realizava des del carrer de les Comèdies. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA TURULL - MUSEU D'ART DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Doctor Puig nº16 
ÚS ACTUAL: Museu d’Art de Sabadell 
C. URBANÍSTICA:   clau c-7 

CASA TURULL 2.2 

 
AUTOR: Josep Lacueva i Sanfeliu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1812 / 1865-66 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana marcada per l’austeritat, amb obertures composades 
simètricament. Acabat de la façana amb estuc i emmarcaments de les 
obertures de la planta baixa i motllures de les impostes amb pedra 
natural. Totes les obertures són arquitrabades excepte les de la planta 
baixa, que són cobertes amb arcs rebaixats. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana del casal, de planta baixa i 
dues plantes pis, es  composa a partir 
de tres eixos verticals clars, marcats 
per les obertures, i emmarcats per 
unes franges esgrafiades verticals, 
que juntament amb unes franges 
horitzontals que marquen els forjats, 
decoren la façana. A l’eix central s’hi 
situa la porta d’accés i els balcons a 
la resta de plantes. Als eixos laterals 
s’hi situa un finestral a la planta baixa 
i  els balcons a la resta de plantes.  
La façana lateral que dóna al carrer 
de les Comèdies es composa sense 
seguir el mateix llenguatge de la 
façana principal. 

Actualment la façana principal 
es troba estucada. 

Treball de forja de la reixa 
del finestral que dóna al 
carrer de les Comèdies. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana 
principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb acabat 

de teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

Interiors molt rics i profusament decorats. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La distribució de la planta primera 
conserva l’estructura d’una casa 
pairal, amb un gran saló central com a 
eix centralitzador, entorn del qual 
s’estructuren totes les habitacions, la 
majoria d’elles amb estructura 
d’alcova. 

- A la planta baixa: paviment 
de terra Nolla, falsos sostres 
i pintures murals. 
A la planta primera: falsos 
sostres, paper pintat i 
abellutat que cobreix el gran 
saló central i la catifa original 
de l’època. 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



DENOMINACIÓ: CASA TURULL - MUSEU D'ART DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Doctor Puig nº16 
ÚS ACTUAL: Museu d’Art de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA TURULL 2.2 

 
AUTOR: Josep Lacueva i Sanfeliu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1812 / 1865-66 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest habitatge fou encarregat per Pere Turull i Sallent (1796-1869) l’any 1812 i 
s’inaugurà l’any 1819. Posteriorment, entre 1865 i 1866, a mans de Josep 
Lacueva i Sanfeliu, mestres d'obres, s'efectuen obres d'addició d'un segon pis i 
d'embelliment de la façana. 
Pere Turull i Sallent fou un important personatge de la vida política, social i 
econòmica del Sabadell del s. XIX, participant activament en el desenvolupament 
industrial de la ciutat . 
El ressó més clar de la importància d’aquesta familia es pot veure a partir dels 
personatges que s’hostatjaren en aquesta casa, entre ells, els ducs de 
Montpensier, el general Prim,  O’Donnell, Cánovas del Castillo i com a colofó la 
reina Isabel II. 
L’any 1964 l’Ajuntament de Sabadell comprà l’edifici amb la intenció de destinar-
lo a Museu d’Art. Les primeres exposicions es començaren a realitzar el 1972. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.409-410 
Història de l'Art Català (1808-1888), vol. VI. Autor:Fontbona, F..p.174 
La casa-fàbrica Turull. Autor:Museu d'Art de Sabadell. 
La descoberta de la Casa Turull (1).Diari de Sabadell. Autor:Rosell, Josep. 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
Museu d'Art de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA TURULL 2.2 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

  



DENOMINACIÓ: CASA TURULL MUSEU D'ART DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Doctor Puig nº16 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Museu d’Art de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA TURULL 2.2 

 
AUTOR: Josep Lacueva i Sanfeliu A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1812 / 1865-66 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de 
partir de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
- No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció 
- No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

- No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
- No s’autoritza modificació de composició de fusteries a façanes assenyalades 

COBERTES NC 
 

- No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 

INTERIORS NB 
NB 

- No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
- No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 

ALTRES NB - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
- No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
- No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 

COBERTES NC 
 

- No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
- No s’autoritza ocultació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades 

ALTRES NB - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
 
 
 



 



 

DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE 
SABADELL 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Antoni nº9-13 
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA ANTONI 
CASANOVAS 

2.3 

 
AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Construcció mixta formada per una zona d’habitatge de tipus casal, de tres cossos amb planta baixa i dues plantes pis i una 
construcció annexa destinada a fàbrica de planta baixa i pis, a la que probablement s'hi accedia des del carrer de Jesús, 
posteriorment tallat com a conseqüència de l’obertura del Passeig Manresa. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 
 CURSOS FLUVIALS  

 
 



 

DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE 
SABADELL 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Antoni nº9-13 
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANÍSTICA:   clau c-7 

CASA ANTONI 
CASANOVAS 2.3 

 
AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana d’una gran harmonia i marcada per la simetria, donant 
importància a la part central a través de la porta d’accés i la gran 
balconada de la planta primera sostinguda per permòdols de pedra 
decorats amb motius vegetals, i emmarcada per dues pilastres dòriques 
en cada un dels extrems, que continuen a la planta segona utilitzant 
l’ordre corinti. Les franges laterals també s’emmarquen amb pilastres no 
tan decorades com les del centre.  
Totes les obertures es cobreixen amb arcs adintellats, disminuint 
d’alçada a cada planta. La línia de la imposta,  amb una motllura molt 
marcada, ajuda a harmonitzar el conjunt i a exterioritzar cada un dels 
pisos. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana del casal, de planta baixa i 
dues plantes pis, es  composa a partir de 
tres eixos verticals clars, marcats per les 
obertures. A l’eix central s’hi situa la 
porta d’accés, la gran balconada ja 
descrita a la planta primera, i un balcó a 
la planta segona. Als eixos laterals s’hi 
situa un finestral a la planta baixa i  els 
balcons a la resta de plantes.  
El remat de la façana es realitza 
mitjançant una cornisa. 

Actualment la façana 
principal es troba estucada, 
utilitzant la pedra natural pel 
cos central de la planta 
baixa, el sòculi els 
emmarcaments de les 
obertures. 

Balconada central de la 
planta primera. Pilastres que 
emmarquen la franja central. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana 
principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb 

acabat de teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

Interiors molt modificats degut a la transformació en museu. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Elements originals que es 

conserven: escala senyorial, 
de pedra i escala destinada 
als obrers.   

ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE 
SABADELL 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Antoni nº9-13 
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA ANTONI 
CASANOVAS 

2.3 

 
AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest casal fou encarregat per Antoni Casanovas, important fabricant 
d’aleshores. Aquest ocupà el càrrec d’alcalde de Sabadell en diferents periodes, 
el trobem documentat com a tal l’any 1841, del 1854 a 1856 i altra vegada el 
1859, la bibliografia el titlla de progressista (politicament parlant).  
Aquest edifici al llarg de la seva història ha estat seu de diferents institucions: el 
15 de juny de 1883, el ple de l'Ajuntament acordà llogar aquest casal  per a 
instal.lar-hi el Jutjat de Primera Instància, i el 27 de setembre de 1883 s'acordà 
habilitar-lo com a presó, es feu el projecte d'adequació, però aquest no es tirà 
endavant. El juliol de 1886 la Caixa d’Estalvis de Sabadell adquirí aquesta casa, i 
el desembre del mateix any n'ocupà l'edifici, entre 1902 i 1911 s'hi impartiren 
cursos de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis al pis de dalt. A mitjans de 1912 es 
deposità , en una dependència d'aquest casal, el material recollit durant les 
excavacions realitzades pels volts del Santuari de la Salut, inaugurant-se com a 
Museu de la Ciutat l'any 1931; l'any 1848 l'edifici fou adquirit per l'Ajuntament. 
Finalment l’any 1970 l'edifici es convertí en el Museu d’Història de Sabadell. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.409 
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.374 
Guia del Museu d'Història. 
La casa Casanoves al c. de Sant Antoni. Autor:Alsina, Joan. 
Museu d'Història de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA ANTONI 
CASANOVAS 

2.3 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ANTONI CASANOVAS - MUSEU D'HISTÒRIA DE 
SABADELL 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Antoni nº9-13 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Museu d’Història de Sabadell 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

CASA ANTONI 
CASANOVAS 

2.3 

 
AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1859 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIN (Núm. Reg. 4171) 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NB  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NB 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NB 
NB 
NC 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL DURAN 2.4 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb pati de ventilació interior, construït inicialment per encàrrec d’en Francesc 
Llonch i rehabilitat més tard per la família Ferran. Destaca la façana d’estil modernista molt elaborada. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASAL DURAN 2.4 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R66  (màxim interés!!!!!!) 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal, de composició asimètrica, destaca per la cornisa 
superior sostinguda per uns potents permòdols, els quals prenen una 
entitat quasi escultòrica, donant ritme i volum a la façana. La façana 
també es caracteritza per les obertures d’estil modernista i la gran 
balconada sostinguda per permòdols. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa a partir de 
tres eixos verticals, i de manera 
asimètrica. En un eix lateral se 
situa la porta d’accés a la planta 
baixa, una balconera a la planta 
pis i dues finestres de ventilació a 
les golfes. En els altres eixos se 
situa una finestra a la planta 
baixa, una balconera idèntica a 
l’anterior a la planta pis i dues 
finestres també iguals a les 
anteriors, a les golfes. Les tres 
balconeres de la planta primera 
s’uneixen mitjançant la gran 
balconada. A la planta baixa, en 
un dels intereixos s’hi situa una 
finestra, formant un conjunt de 
tres finestres iguals.  El remat de 
la façana es realitza a través 
d’una cornisa ja descrita 
anteriorment. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, amb 
la utilització de pedra en els 
emmarcaments de les obertures, la 
llosa de la balconada i la gran 
cornisa. 

Cornisa superior sostinguda 
per permòdols, obertures 
d’estil modernista, decoració 
utilitzant el coup de fouet, 
gran balconada sostinguda 
per permòdols i treball de 
forja de la barana del balcó i 
de les reixes que 
protegeixen les finestres de 
la planta baixa. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, avesant aquestes a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada revestida amb 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

Interiors molt reformats, sobretot a partir de la rehabilitació feta cap als 
anys quaranta per la família Ferran. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 



- - Destacar el fals sostre de la 
primera habitació, d’estil 
pròpiament renaixentista, 
amb una factura i un 
tractament del volum que 
donen com a resultat una 
peça molt interessant. 
Aquest, però és l’únic 
enteixinat d’estil modernista, 
la resta són de gust 
neoclàssic, possiblement 
com a conseqüència de la 
rehabilitació interior. 
Actualment el sostre del 
menjador hi ha una pintura 
mural de Raimon Roca. 
També cal destacar la 
barana de l’escala, amb un 
treball de forja que utilitza 
com a leitmotiv el coup de 
fouet. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº55-57 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL DURAN 2.4 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest edifici fou encarregat per Francesc Lloch. Seguidament passà a mans de 
la familia Morera i posteriorment a la familia Ferran, que feu  una rehabilitació 
interior cap els anys quaranta. Els darrers propietaris han estat la familia Duran. 

 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu. 
El procés de formació de la ciutat de Sabadell. Autor:Puig Castells, Jaume.p.79 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASAL DURAN 2.4 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL DURAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº55-57 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL DURAN 2.4 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza obra nova a parcel·les colindants que no reconegui volumetria de conjunt protegit. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA BRU 2.5 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes, emplaçat en la cantonada amb el carrer de l’Escola Pia. Aquest gir es resol 
mitjançant un axamframent de les dues façanes a partir de la primera planta, formant una torre d’una alçada superior a la resta de 
l’edifici. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA BRU 2.5 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes que dónen al carrer de Gràcia i al carrer de l’Escola Pia, de 
planta baixa, pis i golfes, segueixen una composició i un ritme harmònic 
a través de les obertures d’estil modernista amb un toc islamista. La 
torre, situada al xamfrà, actua com a element estructurador del conjunt.  
La façana del carrer de l’Escola Pia ha patit modificacions en dues 
finestres de la planta baixa, que se n’ha disminuït el tamany; també se li 
ha afegit un cos annexe de planta baixa i pis, amb les obertures que no 
segueixen la mateixa composició de la resta de façanes  i amb un remat 
de façana a través d’una cornisa. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes que dónen als 
carrers de Gràcia i de l’Escola 
Pia, es composen seguint el 
mateix criteri, variant-ne tan sols 
la situació de la porta en el carrer 
de Gràcia per la d’una finestra en 
el carrer de l’Escola Pia. Les 
façanes es composen a partir 
d’uns eixos verticals que es 
corresponen a una finestra a la 
planta baixa i una obertura 
formada per dues finestres 
aparellades a la planta pis. A les 
golfes s’opta per composar un 
remat de les façanes a partir 
d’una franja horitzontal formada 
per la repetició de vàries finestres 
molt més petites cobertes amb 
arcs de ferradura. 
La façana de la torre que forma el 
xamfrà es composa a partir d’un 
eix vertical i es remarca amb un 
balcó circular situat a la planta 
primera que és sustentat per 
mènsules molt decorades.   
Remat de les façanes amb ràfecs 
sostinguts amb colls de fusta. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, amb 
un lleuger especejament imitant 
carreus, i amb la utilització de 
pedra en els emmarcaments de les 
obertures i la llosa del balcó. 

Formes i emmarcaments de 
les obertures. Finestres de 
les golfes cobertes amb arcs 
de ferradura. Balcó circular. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, avesant aquestes a les façanes que dónen als 
carrers i a les façanes de l’interior de l’illa. Torre coberta a quatre 
aigües. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada revestida amb 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

Interiors molt reformats. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 



- - Destacar els falsos sostres: 
el de l’habitació de l’entrada; 
el del saló, l’enteixinat amb 
decoració pictòrica, sobre 
tela, entre les bigues; el de 
l’escala. Aquest darrer, el 
qual sembla haver patit una 
mala restauració, reprèn el 
mateix element decoratiu 
utilitzat en la barana de 
l’escala, la qual és de fusta 
amb unes obertures 
trilobades; l’espai resultant 
té una aparença de gust 
neogòtic. Altres elements 
que cal destacar són les 
vidrieres, algunes de les 
làmpares del sostre i la 
xemeneia, amb un tipus de 
decoració geomètrica i unes 
formes de reminiscència 
islamista. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA BRU 2.5 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
- 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.510 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA BRU 2.5 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 
 

 



DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA BRU 2.5 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NB  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NB 

NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NB 
NC 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de tractaments decoratius interiors (falsos sostres, pintures, motllures...) 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA TAULÉ 2.6 

 
AUTOR: Enric Fatjó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de planta baixa, dues plantes pis i terrat, amb façanes als carrers de Sant Joan i Sant Josep. El casal compta amb un cos 
annex amb façana al carrer de Sant Josep de planta baixa i pis, totalment integrat. L’edificació s’estructura entorn un pati interior 
envoltat per una galeria i actualment accessible des del carrer de Sant Josep. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA:   clau c-9 

CASA TAULÉ 2.6 

 
AUTOR: Enric Fatjó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 64-68, 71 i 556. 
Arrimadors, plafó i font. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Casal cantoner amb totes les obertures adintellades i emmarcades per 
uns arcs conopials sostinguts per unes mènsules decorades amb 
formes animals i personatges fantàstics i elements vegetals. La porta 
principal està coberta amb un arc de mig punt emmarcat per unes 
columnes adossades amb els capitells decorats amb motius florals. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façanes a partir 
d’uns eixos verticals i trencant la 
simetria. Cada eix ve marcat per 
un finestral a la planta baixa, un 
balcó a la planta primera i una 
finestra a la planta segona. La 
façana principal es remarca 
mitjançant un únic balcó a la 
planta primera que recorre tota la 
façana i per la situació de la porta 
en un dels dos eixos que la 
conformen. 
La façana del cos annexe que 
correspon al nº 2 del carrer de 
Sant Josep, de planta baixa i pis, 
es composa seguint el mateix 
criteri que la resta de l’edifici però 
a la planta primera es 
substitueixen els balcons per 
unes finestres. Remat de totes les 
façanes mitjançant una 
balaustrada sostinguda per 
permòdols. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades 
utilitzant la pedra per als 
emmarcaments de les obertures. 

Balconades del primer pis, 
sostingudes per permòdols, i 
remat format per una  
balaustrada amb unes 
formes que ens remeten a 
l’estil gòtic. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del casal plana tipus terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 



- - Cancell amb arrimador de 
rajoles policromades fetes 
amb la tècnica de traça 
lliure; el vestíbul amb un 
paviment hidràulic, imitant 
un paviment romà, i un 
arrimador amb aplacat de 
marbre. L’escala, amb 
llanterna, barana de ferro 
forjat, fusta i llautó, i un 
arrimador d’estuc amb 
esgrafiat. Galeria posterior 
en planta baixa i pis, que 
dóna a un pati d’estil 
noucentista, amb un fresc de 
Ricard Marlet que 
representa la temàtica de les 
quatre estacions. 
També destacar els falsos 
sostres i els paviments 
hidràulics de gran part de les 
habitacions. 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - -. 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA TAULÉ 2.6 

 
AUTOR: Enric Fatjó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El promotor d'aquest casal fou Antoni Taulé i Soley, propieatari del  vapor dedicat 
a la fabricació de cardes, situat annexe i conectat al pati de la casa. 
La concessió del permís municipal d'obres de la casa Taulé va passar per un 
desacord respecte a la realineació de les façanes. El projecte es va aprovar 
finalment a la sessió del 16 de setembre de 1902.  
Durant l'edificació, el projecte original va patir alguns canvis, entre ells, la 
reducció de les obertures i l'alteració dels motius ornamentals, donant com a 
resutat  unes façanes més massisses i menys elegants que les del projecte 
original. 
L'any 1941es realitzaren obres de reforma a la casa, aquestes comprenien la 
remodelació de l'entrada i el rebedor, com també el revestiment del pati, amb el 
tancament de la galeria de la planta baixa que hi donava accés. 
Després de la mort d'Antoni Taulé i Soley, i el posterior trasllat de domicili dels 
hereus, la casa tingué usos diversos: residència de senyoretes, posteriorment 
restaurent i, els últims anys, centre d'ensenyament. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Casa Taulé/Alliance Française. 
La rajola decorativa. Autor:Museu d'Història de Sabadell. 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA TAULÉ 2.6 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA TAULÉ 2.6 

 
AUTOR: Enric Fatjó A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NB 
NC 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASES MANENT - CONJUNT DE CASES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Escola Industrial nº12-18 
ÚS ACTUAL: Oficina bancària i escola d'idiomes 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES MANENT 2.7 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1904 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt de tres casals de doble cos i entre mitgeres, de planta baixa , pis i golfes, amb façana principal donant al carrer de l’Escola 
Industrial. Formen un conjunt unitari tot i la individualitat que cadascun presenta en façana. En el núm 18 hi ha una oficina bancaria i 
en els altres dos una escola d'idiomes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASES MANENT - CONJUNT DE CASES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Escola Industrial nº12-18 
ÚS ACTUAL: Oficina bancària i escola d'idiomes 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASES MANENT 2.7 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1904 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 133. Ornamentació. 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les tres usen un llenguatge modernista però amb un tractament 
individualitzat, sobretot en els coronaments i en els revestiments. 
 Presenten tant a la planta baixa com a la planta pis el mateix número 
d’obertures, amb tamanys i proporcions similars. La del núm 18 
presenta una part d’alçada superior a la resta del conjunt. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes dels núm 12 i 16 es 
composen a partir de tres eixos 
verticals, els laterals marcats per 
la porta o una finestra a la planta 
baixa i un balcó a la planta pis, i 
el central marcat per una porta o 
finestra a la planta baixa. El remat 
de la façana del núm 12 es 
realitza a través d’una cornisa 
amb una balaustrada a la part 
superior, i al núm 16 una cornisa 
de perfil ondulant remarcant els 
dos eixos laterals.  
La façana del núm 18 es 
composa dividint la façana en 
dues parts: una part amb tipologia 
de torre, remarcada per un balcó 
a la planta pis i amb un remat a 
través d’una cornisa que segueix 
el perímetre de la coberta a dues 
aigües; i una altra part que conté 
una obertura formada per dues 
finestres i un remat a través d’una 
cornisa sustentada per 
permòdols. 

La façana nº 18 està revestida amb 
un maó massís vist. La façana  nº 
16 presenta una combinació entre 
l’estucat del fons i un revestiment 
de rajoles ceràmiques. La façana nº 
12 està estucada. 

Remat de les tres façanes. 
Ferro forjat dels balcons. 
Tractament global de 
l’habitatge nº 20. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Cobertes inclinades a dues aigües amb carener paral.lel a la façana 
principal. La part posterior contenen unes terrasses. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb acabat de 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Pas al mig amb habitacions a 
banda i banda i escala de dos 
trams a la meitat de la parcel.la. 

- - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASES MANENT - CONJUNT DE CASES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Escola Industrial nº12-18 
ÚS ACTUAL: Oficina bancària i escola d'idiomes 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES MANENT 2.7 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1904 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
- 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



CASES MANENT 2.7 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASES MANENT - CONJUNT DE CASES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Escola Industrial nº12-18 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Oficina bancària i escola d'idiomes 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES MANENT 2.7 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1904 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial de volumetria 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 -E2- E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
 - No s'autoritza cap intervenció ni tractament en aquest element si no és a partir del reconeixement del bé en 
el seu conjunt. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 

acord amb les autoritats competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E4 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
- No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
- No s'autoritza cap intervenció ni tractament en aquest element si no és a partir del reconeixement del bé en 
el seu conjunt 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

  
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA PONSÀ - ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº34 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: c-7 

CASA PONSÀ 2.8 

 
AUTOR: Gabriel Borrell A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de planta baixa, pis i golfes, amb façana als carrers de la Indústria i Concepció, annexat al qual es disposa un cos de planta 
baixa amb façana al carrer de la Concepció. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA PONSÀ - ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº34 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA:   c-7 

CASA PONSÀ 2.8 

 
AUTOR: Gabriel Borrell A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 81. Plafons. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Casal cantoner estructurat a partir d’un cos central comú als casals i de 
dues torres quadrades als laterals, una d’elles formant cantonada. Les 
obertures de la planta pis són adintellades i emmarcades per uns arcs 
conopials sostinguts per unes mènsules decorades amb motius 
vegetals i animals fantàstics; les de la planta baixa estan emmarcades 
per brancals tractats a mode de pilastra, rematats per un capitell d’estil 
romànic, exceptuant la porta principal, que està coberta amb un arc 
rebaixat i emmarcat per un entaulament que ressegueix l’arc sustentat 
també per unes mènsules decorades. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façanes a partir 
d’uns eixos verticals i aplicant la 
simetria. Cada eix ve marcat per 
un finestral a la planta baixa i un 
balcó a la planta primera. En el 
cos central hi ha un únic balcó 
que uneix les tres obertures de la 
planta pis. A les golfes s’opta per 
la repetició de petites finestres.  
Remat del cos central per una 
cornisa amb volada sostinguda 
per permòdols, i el de les dues 
torres amb un ràfec sostingut per 
permòdols. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades amb 
especejament de carreus i 
aplacatde pedra a les arestes i al 
sòcol. 

Gran balconada sostinguda 
per permòdols; el fris 
decoratiu, amb motius 
vegetals, que separa el 
primer pis i les golfes; les 
rajoles policromades 
situades a la façana lateral, 
utilitzant la tècnica del traç 
lliure, amb motius decoratius 
geomètrics d’influència 
islamista. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del cos central a dues aigües, desguassant aquestes a les 
façanes principal i posterior. Coberta del es dues torres a quatre aigües. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Cobertes inclinades revestides amb 

teula. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Destacar els enteixinats del 

sostre, la majoria d’ells de 
gust medieval, destacant 
sobretot el del vestíbul del 
primer pis d’estil neogòtic i el 
del despatx d’estil tardogòtic 
o gòtic florit.  
Escala de marbre, amb 
barana de ferro forjat i fusta. 
Lluernari de vidre emplomat 
amb motius decoratius 
neomedievals. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - -. 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA PONSÀ - ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº34 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: c-7 

CASA PONSÀ 2.8 

 
AUTOR: Gabriel Borrell A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
La persona que feu bastir aquest casal fou el senyor Francisco Ponsà, mescenes 
del pintor Estruch. Posteriorment a l'execució d'aquest casal trobem un afegit, 
galeria lateral (llevant) semivolada, situada a la planta primera. Un altre afegit es 
produeix l'any 1912, de mans del mateix arquitecte consistent en l'addició d'un 
cos amb façana al c. de Concepció. Una altra intervenció coneguda en aquest 
casal és produí durant els anys 40-50 (s.XX), la planta baixa d'aquest casal  fou 
habilitada com a despatx tèxtil. Actualment en aquest casal s'hi troba intlal.lat 
l'Arxiu Històric Municipal. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
La rajola decorativa. Autor:Museu d'Història de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA PONSÀ 2.8 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA PONSÀ - ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº34 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: c-7 

CASA PONSÀ 2.8 

 
AUTOR: Gabriel Borrell A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

- No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria d'elements 
protegits. 
- No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA ISIDRE FOCHS 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº155-157 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa i plurihabitatge a les plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ISIDRE FOCHS 2.9 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt format originàriament per dos habitatges unifamiliars de planta baixa i dos pisos amb composició de façana unitària, 
assimilable a la d’un casal i amb trets modernistes. Recentment s'ha construït un edifici de nova planta de plurihabitatges i local 
comercial, conservant i rehabilitant la façana. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ISIDRE FOCHS 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº155-157 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa i plurihabitatge a les plantes pis 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA ISIDRE 
FOCHS 2.9 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana on predomina l’ús de les línies curves i decoració vegetal, típica 
del modernisme. La façana s’estructura en tres franges horitzontals: la 
planta baixa, que conté un sòcol de pedra i es remata amb una imposta 
que coincideix amb la llosa del balcó de la primera planta; les dues 
plantes pis; i el remat de la façana, format per una combinació d’ampit 
de mur massís i balcons de reixa. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana original és simètrica, amb 
l’eix central marcat per una finestra 
el.líptica situada sobre els balcons de la 
planta segona. La composició és a 
partir de dos eixos verticals: en un eix 
s’hi situa la porta i un relleu decoratiu 
que ocupa les dues plantes pis, que 
alhora conté un relleu el.líptic  situat 
sobre la porta, i el remat de la façana 
amb un petit balcó; en l’altre eix s’hi 
situa una finestra a la planta baixa i uns 
balcons a la planta pis, amb remat a 
través d’un mur massís. La planta 
primera presenta un únic balcó que 
uneix les dues obertures. Amb la 
construcció del nou edifici de 
plurihabitatges, la façana es remuna 
amb una planta tercera 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, 
amb especejament de carreus 
a la planta baixa, i aplacat de 
pedra als emmarcaments de 
les obertures i al sòcol de la 
planta baixa. 

Reixes i llosanes dels 
balcons. Emmarcaments de 
les obertures. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta plana tipus terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

De l'antic edifici, es conserva part de l'arrambador ceràmic i la barana 
del primer replà de l'escala 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - -. 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA ISIDRE FOCHS 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº155-157 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa i plurihabitatge a les plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ISIDRE FOCHS 2.9 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA ISIDRE FOCHS 2.9 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ISIDRE FOCHS 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº155-157 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa i plurihabitatge a les plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ISIDRE 
FOCHS 

2.9 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Cultural 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pau nº34A 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: clau c-2 

CASA MANAU 2.10 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta baixa, pis i golfes. Façana plana de composició asimètrica amb obertures diferents en cada planta i 
acabat estucat a mode d’encoixinat. El projecte original de l'edifici contemplava únicament la planta baixa i una planta pis, no s’ha 
pogut determinar si l’edifici fou construït amb aquestes modificacions o si varen tenir lloc posteriorment. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pau nº34A 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA:   clau c-2 

CASA MANAU 2.10 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 148, 165 i 166. 
Arrimadors. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal donant al carrer de Sant Pau, amb obertures sense 
emmarcaments i decorades amb esgrafiats amb motius florals a la part 
superior de les obertures de les plantes pis i golfes. 

 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa a partir de 
tres eixos verticals marcats per les 
obertures. A l’eix central s’hi situa a 
la planta baixa la porta d’accés, 
coberta amb un arc d’inflexió, a la 
planta pis un balcó, i a les golfes 
dues finestres aparellades. Als dos 
eixos laterals, que trenquen la 
simetria, s’hi situen unes finestres a 
la planta baixa, una coberta per un 
arc de mig punt i l’altra coberta per 
un arc carpanell i de mesures 
diferents; a la planta pis s’hi situen 
uns balcons i a les golfes les 
mateixes finestres aparellades de 
l’eix central. L’asimetria es manifesta 
també a la planta primera, on un 
únic balcó uneix dues de les tres 
obertures. 
El remat de la façana es realitza a 
través d’un ampit, tot dibuixant, 
sobre la mateixa línia de les 
obertures, tres arcs de mig punt. 

La façana està revestida amb un 
estucat, amb un especejament 
de carreus a la planta baixa i als 
angles. En general tot l’estucat 
de la façana està acabat amb un 
encoixinat, i al sòcol aquest imita 
la pedra. 

Reixes de forja de les 
finestres i balcons de la 
planta pis. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 

 



Passadís central amb habitacions a 
banda i banda en les tres plantes. A 
la planta baixa hi ha una galeria, 
transversal al passadís, que dóna a 
un pati. 

- Planta baixa: fusteries, amb 
emmarcaments de la 
majoria de portes formats 
per pilastres de fust estriat 
en els brancals, i 
entaulament a la llinda. 
Paviment hidràulic. 
Arrimadors ceràmics 
modernistes.  
També cal destacar la caixa 
d’escala amb lluernari, el 
sòcol d’estuc imitant marbre 
de l’escala i barana de ferro 
forjat i fusta. Com a 
elements modernistes 
destacar: arrimadors 
ceràmics, alguns paviments 
hidràulics i les finestres 
parabòliques de la façana 
posterior. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pau nº34A 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: clau c-2 

CASA MANAU 2.10 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
L'any 1913 en Josep Manau i Artigas sol.licita la construcció d'una casa de nova 
planta en el solar propietat de la seva esposa, Sra. Cassajoana. L'aquitecte 
encarregat del projecte fou en Josep Renom. Els plànols d'aquest projecte, però, 
presenten clares diferències respecte l'edifici actual. Una de les més significatives 
és el fet que als plànols l'edifici és de planta baixa i pis, mentre que l'edifici tal i 
com ha arribat fins a nosaltres és de planta baixa i dos pisos. No s'ha pogut 
determinar si l'edifici fou construït amb aquestes modificacions, o si varen tenir 
lloc posteriorment. 
Sabem, gràcies als fulls del padró, que Rosend Güell Mané, qui exercí com a 
notari a Sabadell entre 1908 i 1932,  es traslladà a aquesta casa entre 1915 i 
1919. Aquest darrer any ja el trobem com a propietari d'aquesta finca, donat que 
ell és l'encarregat de sol.licitar una llicència per reformar el jardí de la casa.  
Entre 1945 i 1950 la casa passa a mans de Jaume Plans Solà, qui l'any 1972 
encara n'era propietari. Posteriorment, en una data sense determinar, la propietat 
passà a l'Ajuntament de Sabadell. 
Actualment és la seu dels Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya a 
Sabadell. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep. 
 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA MANAU 2.10 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pau nº34A 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANÍSTICA: clau c-2 

CASA MANAU 2.10 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA BARTOLOMÉ GUASCH. 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº223-225 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge (dos habitatges). 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA BARTOLOMÉ 
GUASCH. 

2.11 

 
AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici de dos habitatges entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, fruit d’una reforma de dues cases d’un sol cos. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA BARTOLOMÉ GUASCH. 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº223-225 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge (dos habitatges). 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA BARTOLOMÉ 
GUASCH. 2.11 

 
AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 102. Ornamentació. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal que dóna a la Rambla es caracteritza per l’ús 
d’elements esgrafiats i elements ceràmics, molt ben integrats entre ells, 
creant un conjunt compositiu harmònic. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, de planta 
baixa i dues plantes pis, es 
composa a partir de tres eixos, el 
del centre actuant d’eix de 
simetria. A l’eix central  s’hi situa 
la porta a la planta baixa, i a la 
resta de plantes es decoren els 
panys massissos amb esgrafiats 
(garlandes i roses). Als dos eixos 
laterals s’hi situen finestres a la 
planta baixa i balcons a les 
plantes pis. El balcó de la planta 
primera uneix les  façanes dels 
dos habitatges. 
Les obertures es decoren amb 
esgrafiats i elements ceràmics. 
El remat de la façana es realitza 
mitjançant una cornisa coronada 
per un ampit amb merlets. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, 
excepte el sòcol i l’arrimador que 
estan arrebossats. 

Picaporta i la maneta de la 
porta d’entrada. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta dels dos habitatges a dues aigües, desguassant aquestes a les 
façanes principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BARTOLOMÉ GUASCH. 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº223-225 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge (dos habitatges). 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA BARTOLOMÉ 
GUASCH. 

2.11 

 
AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest edifici tal i com el coneixem avui és fruit de la reforma de dues cases de 
cos de planta baixa i dos pisos. La reforma va consistir en la unió, a nivell de 
façana, i en l'enderroc de la part de la mitgera que correspon al cancell, la resta 
de mitgera es va conservar. Amb aquesta reforma es fa una entrada comuna als 
dos habitatges, convertint així dues cases de cos en un edifici d'habitatges 
integrat per dos cases. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1913/Exp:24. (Bartolomé Guasch) 
 
 
 
 



CASA BARTOLOMÉ 
GUASCH. 

2.11 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA BARTOLOMÉ GUASCH. 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº223-225 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge (dos habitatges). 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA BARTOLOMÉ 
GUASCH. 

2.11 

 
AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROF 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Lluna nº2, carrer Creueta nº45 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ROF 2.12 

 
AUTOR: Santiago Arderiu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1959 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici unifamiliar de planta baixa i pis, en la cantonada entre els carrers Creueta i Lluna i donant façana principal a aquest darrer. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROF 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Lluna nº2, carrer Creueta nº45 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA ROF 2.12 

 
AUTOR: Santiago Arderiu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1959 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes composades utilitzant l’estil racionalista, caracteritzada per 
l’asimetria i la combinació de materials, creant un ritme força acurat i 
harmònic, que ve donat per les obertures i les franges de maó vist que 
les ressalten.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana que dóna al carrer de la 
Lluna composada amb un cos 
central més alt que la resta, i que 
correspon al cos d’escala. En 
aquest cos hi ha unes motllures 
de pedra artificial que reforcen la 
presència d’aquest cos. Els 
laterals es composen a partir 
d’uns eixos verticals, marcats per 
les finestres. La façana del carrer 
de la Creueta també té un cos 
més alçat, amb les mateixes 
característiques que l’anterior, 
però aquest està situat a un 
lateral. La cantonada, per tal de 
donar continuïtat a les dues 
façanes, es resol situant-hi les 
obertures: dues finestres a la 
planta baixa i un balcó a la planta 
pis, que uneix també dues 
obertures. El remat de la façana 
es realitza mitjançant un ampit 
massís. 

Les façanes es troben revestides 
amb un arrebossat i pintat. 

Reixes i baranes de ferro 
forjat. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici plana 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROF 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Lluna nº2, carrer Creueta nº45 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ROF 2.12 

 
AUTOR: Santiago Arderiu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1959 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA ROF 2.12 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ROF 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Lluna nº2, carrer Creueta nº45 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ROF 2.12 

 
AUTOR: Santiago Arderiu A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1959 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
  
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA TRULLÀS - CASA JOSEP TRULLÀS 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Convent nº61, carrer de Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA TRULLÀS 2.13 

 
AUTOR: L. Corratgé A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici unifamiliar de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal al carrer del Convent i formant cantonada amb el carrer de Sant 
Francesc. L’edificicació es completa amb una construcció auxiliar de planta baixa al fons de la parcel.la i un petit jardí. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  
 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA TRULLÀS - CASA JOSEP TRULLÀS 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Convent nº61, carrer de Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA TRULLÀS 2.13 

 
AUTOR: L. Corratgé A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R27  (màxim interés!!!!!!) 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes singulars, sobretot el xamfrà de la cantonada, amb una 
balconada al primer pis, l’obertura del qual està solucionada de forma 
molt interessant: els brancals estan tractats a mode de columnes, i 
sobre d’aquests una obertura apuntada amb un perfil esglaonat, donant 
com a resultat un capitell esglaonat. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana del carrer del Convent, 
amb una franja central on les 
obertures es composen 
simètricament, i amb la porta 
d’accés i l’òcul de les golfes 
situats sobre l’eix central. Aquesta 
simetria, però, es trenca amb la 
presència de quatre obertures 
alineades en un dels laterals, que 
corresponen a dues finestres a la 
planta baixa i dues obertures 
unides per un únic balcó a la 
planta primera. La galeria, de 
planta baixa, també té una 
obertura coberta amb arc de mig 
punt que dóna a aquesta façana. 
La façana que dóna al carrer de 
Sant Francesc, utilitza el mateix 
llenguatge compositiu desplaçant 
les obertures al lateral. La 
cantonada es resol mitjançant un 
xamfrà circular a la planta baixa, 
amb tres finestres, i la llosana 
també circular del balcó. A la 
planta primera, s’hi situa una 
obertura formant un angle, i amb 
el dintell esglaonat que recupera 
l’aresta de la cantonada en el 
punt superior. 

Les façanes es troben revestides 
amb un estucat, amb un sòcol a la 
planta baixa que imita un aplacat 
de pedra, mentre que a la resta de 
l’edifici està estucat amb 
especejament de carreus. 

Reixes i baranes de ferro 
forjat. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici a dues aigües, amb ràfec sostingut per colls de fusta 
. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada amb 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 

 



- - Tancament molt interessant 
de la galeria que dóna al 
pati, de perfil ondulat, 
característica del 
modernisme. Aquest cos 
està tancat per cinc 
finestrals, destacant-ne els 
motius decoratius de la part 
superior, treballats amb la 
tècnica de l’àcid. Aquests 
són: un escut a la finestra 
central, un caduceu envoltat 
per paquets a la part dreta i 
una roda dentada i una 
enclusa a la part esquerra; i 
dos elements vegetals en 
els extrems.  
També a destacar: la barana 
interior de pedra artificial 
(terrat superior). 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA TRULLÀS - CASA JOSEP TRULLÀS 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Convent nº61, carrer de Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA TRULLÀS 2.13 

 
AUTOR: L. Corratgé A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Josep Trullàs Artigas, responsable de l'encàrrec de l'obra, neix a Sabadell el 19 
de març de 1876 i more  a la mateixa ciutat el 28 de desembre de 1952. Aquest  
es dedicà a la indústria metal.lúrgica, era calderer especialitzat en instal.lacions 
de calefacció. Els primers coneixements de calderer els obté traballant amb el 
seu pare, Pere Trullàs i López (nascut a Castellar l'any 1848), en el taller que 
tenien al c. de la Salut,  local especialitzat en tubs de ferro dolç, negre i 
galvanitzat, vàlvules per a vapor i aigua, platines per soldar i accessoris de tubs 
de ferro. Quan s'instal.la l'aigua a Sabadell, ell és l'encarregat de fer l'instal.lació 
de les canonades. Anys més tard s'especialitzarà en instal.lacions de calefacció 
central. Un dels seus fills contunuarà el negoci familiar, així doncs l'any 1989 
encara trobem documentat el Taller de Caldereria Trullàs al c. Convent, a 
continuació de la casa que ens ocupa. 
Segons en Josep Casamartina l'autor del projecte fou en Renom, tot i que aquest 
estigués signat per en Lluís Corratgé.  
Alhora de construir-se aquest casal es varen fer variacions respecte el projecte 
original, prescindint del esgrafiats de la façana, possiblement aixó sigui fruit d'una 
reducció de pressupost, donat que el mateix any, en Josep Trullàs va encarregar 
a Renom dues cases més al costat d'aquesta (c. de Sant Francesc 25 i 27). 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep. 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA TRULLÀS 2.13 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA TRULLÀS - CASA JOSEP TRULLÀS 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Convent nº61, carrer de Sant Francesc 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA TRULLÀS 2.13 

 
AUTOR: L. Corratgé A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NB  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NB 

NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

COBERTES NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ:  carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ROMEU 2.14 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal cantoner de planta baixa, pis i mansarda, envoltat per un ampli jardí, on es localitza un cos annex de planta baixa situat al 
fons de la parcela. A la part posterior destaca la galeria i sobre aquesta, una terrassa amb pèrgola. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ:  carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA ROMEU 2.14 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 217. Teulada. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Casal aïllat, formant cantonada entre el carrer de Vila Cinca i avda. 
Onze de setembre. Les façanes es resolen amb una decoració 
neobarroca molt acurada, remarcant la cantonada mitjançant una torre 
circular  coberta per una cúpula.  
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal que dóna a l’avda. 
Onze de Setembre, de doble cos, 
composada a partir d’uns eixos verticals 
marcats per les obertures, a l’igual que la 
façana de tres cossos que dóna al carrer 
de Vila Cinca. Aquesta última, en remarca 
l’eix central a través de la barana del 
balcó de ferro forjat i el coronament en 
forma de frontó sobre d’aquesta obertura. 
La torre circular que conforma la 
cantonada es remarca de la resta 
mitjançant un tractament més acurat, 
usant columnes clàssiques en els 
brancals i decoració amb garlandes en els 
dintells de la planta pis, com també amb la 
balaustrada de pedra a la planta pis. 
El remat de les façanes es realitza 
mitjançant una cornisa, que a la part 
superior continua integrant les obertures 
de la mansarda al conjunt de la façana. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades, remarcant les 
arestes a mode de pilastra 
amb especejament de 
carreus. 

Tractament de les façanes . 
Torre cantonera de planta 
circular rematada per una 
cúpula recoberta amb 
escates de ceràmica 
vidriada. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici a quatre aigües, formant mansarda. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
L’estructura de la coberta del casal es 
resol amb encavallades i bigues de fusta. 

Coberta inclinada acabada 
amb teules de ceràmica 
vidriada. 

Xemeneia recoberta també 
de ceràmica vidriada, amb 
unes formes molt 
capricioses. 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Destacar les motllures del 

sostre, els paviments i unes 
pintures murals 
provablement realitzades 
amb la tècnica del tremp, tot 
i que no són de gran qualitat 
artística.  

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ:  carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ROMEU 2.14 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El promotor i propietari d'aquest casal fou Andreu Romeu i Vallès, comerciant de 
borra. Segons l'actual propietària, Mª Àngels Guàrdia i Romeu, el terreny en el 
qual, posteriorment s'aixecà la casa fou adquirit pel seu avi l'any 1900. 
Originariament hi havia dos cases, una a cada banda del c. de Vila Cinca, 
cantonada amb l'av. Onze de Setembre, una d'elles ha desaparegut. L'encarregat 
de l'obra, Francesc de Paula Nebot, projectà les dues cases exactament iguals, 
tot i que no es presenta com un projecte unitari alhora de demanar la llicència, ja 
que la primera llicència és demanada per Salvadó Romeu i Vallès, germà del 
primer, en data 16 de març de 1918, i pocs dies després, el 25 de març, aquesta 
és sol.licitada per Andreu Romeu. 
L'actual propietaria de la casa conserva una aquarel.la pintada pel mateix Nebot, 
una perpectiva del c. de Vila Cinca presa des de l'av. Onze de Setembre, que te 
com a protagonistes les dues cases. La data d'aqueta, peró, queda tapada pel 
marc; els dos primers números es llegeixen perfectament, però dels dos útlims, 
en queda tapada la meitat inferior, deixant al descobert unes formes arrodonides. 
Segons la propietaria la data és 1900, tot i que es creu una data poc probable 
donat que l'arquitecte no obté el títol fins el 1909. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.p.612 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA ROMEU 2.14 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ:  carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ROMEU 2.14 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NB 
NC 
NB 

 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces d‘ofici. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº247 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

TORRE GORINA 2.15 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Torre formada per un cos central de planta baixa, pis i golfes i cossos laterals de planta baixa i pis, situats a les cantonades. L’edifici 
està situat a la cruïlla entre la Rambla i l’antic traçat del carril del ferrocarril i compta amb un ampli jardí amb mobiliari i vegetació 
exòtica, protegit per una tanca de reixes de ferro decorades. Destaca el joc de les cobertes i la composició de les façanes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº247 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-9 

TORRE GORINA 2.15 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes amb un acabat d’estuc imitant el maó vist que contrasta 
fortament amb les arestes, on l’estuc imita carreus de pedra, i amb els 
emmarcaments de les obertures. Les façanes es decoren amb 
esgrafiats, disposats a mode de fris utilitzant com a motiu el coup de 
fouet, que també es troba en les reixes de ferro forjat que tanquen el 
recinte. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façanes de composició ordenada 
i equilibrada. La façana oest, que 
dóna a la Rambla, es composa a 
partir de tres cossos: un cos 
central, de planta baixa, pis i 
golfes, que conté la porta d’accés, 
un balcó a la planta pis, i dues 
finestres a les golfes, i dos cossos 
laterals, de planta baixa i pis, 
disposats simètricament, que 
contenen una finestra i una 
balconera, alineades. La façana 
sud, que dóna a la Gran Via, i la 
façana est, segueixen el mateix 
esquema compositiu. Aquestes,  
contenen dues grans galeries 
vidriades que s’integren totalment 
en la composició del conjunt. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades amb 
imitació de maó vist. Es remarquen 
les arestes amb un estucat amb 
especejament de carreus de color 
clar semblant al dels 
emmarcaments de pedra de les 
obertures i el de la franja a nivell 
del forjat que recorre totes les 
façanes. 

Tractament de les façanes. 
Emmarcaments de les 
obertures, de formes que no 
deixen de ser la traducció 
arquitectònica del coup de 
fouet. Esgrafiats de façana. 
Reixes de ferro de la tanca. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Torre amb cos central cobert a dues aigües i cossos annexes coberts a 
quatre aigües, amb ràfec sostingut per colls de fusta. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada amb 

teules planes de ceràmica vidriada 
de color marró i negre. 

Joc de cobertes. Xemeneies 
de maó vist amb 
incrustacions ceràmiques. 
Crestes del mateix material 
de la coberta, al carener. 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Destacar la gran sala de la 

planta baixa, amb un gran 
sòcol de fusta i un enteixinat 
de guix. El motiu decoratiu 
més utilitzat en aquesta sala 
és el coup de fouet. L’escala 
també és força interessant, 
amb paviment de marbre i 
barana de fusta i ferro forjat. 
En el sostre de l’escala 
també hi trobem un 
interessant enteixinat, amb 
elements neomedievals. Les 
parets de la caixa d’escala 
són d’estuc amb 
especejament de carreus.   



ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

Jardí: Mobiliari i vegetació. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº247 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

TORRE GORINA 2.15 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El promotor d'aquesta torre fou Josep Gorina i Pujol, fill de Joan Gorina Morató, 
dedicat al tèxtil desde 1835 i iniciador de la nissaga dels Gorina. 
La Torre Gorina es símbol de la puixança que és produeix a la dècada dels 80 
(s.XX) a Sabadell a conseqüència de la febre d'or, que afavorirà principalment als 
industrials tèxtils. El cas dels Gorina n'és un clar exemple. 

 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
La Torre Gorina, el vapor i el jardí.Diari de Sabadell. Autor:Ache, Josep. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 
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PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº247 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

TORRE GORINA 2.15 

 
AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ). 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NB 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NB 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA FRANCESC LLONCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA FRANCESC 
LLONCH 

2.16 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 / 1917 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta baixa i dues plantes pis. Presenta una façana plana, de composició simètrica i amb acabat estucat. 
La reforma de l’any 1917, que va consistir en l’addició del segon pis, l’ennoblí. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA FRANCESC LLONCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA FRANCESC 
LLONCH 2.16 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 / 1917 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal donant al carrer de Cervantes, de tres cossos, el 
central més alt que els laterals, reforçant així la simetria del conjunt. Les 
obertures de la planta baixa estan cobertes amb arcs rebaixats, les de 
la planta pis són adintellades, i al segon pis trobem les finestres central 
adintellades i les dels laterals cobertes amb arcs deprimits còncaus. 
Totes les obertures presenten emmarcaments decorats. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa a partir de 
tres eixos verticals marcats per 
les obertures. A l’eix central s’hi 
situa a la planta baixa la porta 
d’accés, a la planta primera un 
balcó, i a la planta segona una 
gran obertura sustentada per 
dues columnes que la divideixen 
en tres parts. Als dos eixos 
laterals, idèntics, s’hi situen uns 
finestrals a la planta baixa, a la 
planta primera s’hi situen uns 
balcons i a la planta segona s’hi 
situa una finestra.  
El remat de la façana es realitza a 
través d’una cornisa sustentada 
per permòdols, utilitzant el mateix 
llenguatge de les finestres de la 
planta segona. La part central, de 
més alçada, es corona amb una 
cornisa ondulada que vola 
respecte la façana, i és 
sustentada per dues mènsules 
col.locades als extrems. 

La façana està revestida amb un 
estucat. 

Reixes de forja de les 
finestres i balcons de la 
planta pis. Elements 
decoratius eclèctics. Cancell 
amb vidriera. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb acabat de 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA FRANCESC LLONCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA FRANCESC 
LLONCH 

2.16 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 / 1917 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 
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D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA FRANCESC LLONCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Cervantes nº43 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA FRANCESC 
LLONCH 

2.16 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1897 / 1917 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
INTERIORS NC 

NC 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MOLINS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº35-37 i 39 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA MOLINS 2.17 

 
AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona (addició) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Abans de 1881-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal originàriament de tres cossos, al que s'afegeix un cos al lateral. El conjunt, de planta baixa i dos pisos, ha vist trencada la 
simetria que inicialment conservava el casal, sense perdre però l’ordre i l’equilibri de les façanes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MOLINS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº35-37 i 39 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA MOLINS 2.17 

 
AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona (addició) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Abans de 1881-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 22-26, 559 i 561. 
Ornamentació. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes  sòbries, sobretot la del casal originari, la qual compleix els 
paràmetres típics dels casals de la ciutat: simetria, sobrietat, ordre i 
equilibri. Les finestres del segon pis estan emmarcades amb arcs 
conopials, mentre que la resta d’obertures tenen uns emmarcaments de 
pedra molt més austers. De la façana lateral, amb una àmplia galeria 
composada a partir d’un llenguatge modernista, en destaca l’esgrafiat a 
la part superior a mode de fris. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, que dóna al 
carrer d’Arimon, es composa a 
partir d’uns eixos verticals, 
marcats per les obertures. Totes 
les obertures d’aquesta part són 
iguals per planta, amb tota la 
decoració concentrada en les 
reixes dels balcons i les finestres. 
La façana del cos annexe es 
composa a partir d’un eix vertical.  
La façana lateral, destaca per la 
galeria orientada al jardí, de 
planta baixa i pis, de grans 
finestrals i revestiments de rajoles 
que recorren tota la galeria.  
El remat de totes les façanes es 
realitza a través d’una 
balaustrada. 

Actualment la façana del casal es 
troba estucada amb un 
especejament horitzontal, mentre 
que la façana del cos afegit es 
troba estucada amb especejament 
de carreus. 

Relleu quasi exempt del que 
sembla el cap d’un soldat de 
la galeria orientada al jardí. 
Rajoles policromades que 
decoren a forma de fris la 
torre del dipòsit. Dos escuts 
en relleu situats al balcó del 
cos afegit, un de Catalunya i 
un altre de Sabadell. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta plana desguassant les aigües a la façana principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MOLINS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº35-37 i 39 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA MOLINS 2.17 

 
AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona (addició) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Abans de 1881-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
La rajola decorativa. Autor:Museu d'Història de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1886/Exp:171. (Jaime Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1899/Exp:24. (Ricard Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1882/Exp:30. (Jaime Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1893/Exp:55. (Jaime Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1876/Exp:6. (Jaime Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1896/Exp:71. (Ricard Molins) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1896/Exp:95. (Ricard Molins) 
 
 
 
 



CASA MOLINS 2.17 

  
A B C D1 D2 
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PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA MOLINS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº35-37 i 39 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA MOLINS 2.17 

 
AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona (addició) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: Abans de 1881-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

COBERTES NC  - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 

acord amb les autoritats competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NC  - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 

acord amb les autoritats competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC  - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 

acord amb les autoritats competents. 
 
 
  



 



 

DENOMINACIÓ: CASA ISARD/LLONCH - CASA ESTANY/LLONCH - CASA 
ESCARRA 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº61, carrer de Sallarés i Pla nº60-62 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA 
ISARD/LLONCH 

2.18 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o / Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1875 – 1908 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici de tres cossos, de planta baixa i pis i amb un gran pati on s'ubica el pavelló modernista obra d'en Juli Batllevell i realitzat amb 
posterioritat al casal. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 
 

 
 



 

DENOMINACIÓ: CASA ISARD/LLONCH - CASA ESTANY/LLONCH - CASA 
ESCARRA 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº61, carrer de Sallarés i Pla nº60-62 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA 
ISARD/LLONCH 2.18 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o / Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1875 – 1908 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R34. 
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 100 i 101. Teulada 
Glorieta. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal, que dóna al carrer de Riego, es composa de 
manera simètrica, amb unes obertures adintellades i línia d’imposta que 
separa les dues plantes. Cos annexe, de planta baixa, situat a un dels 
laterals, que correspon a una galeria construïda posteriorment per en 
Juli Batllevell. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa a partir 
d’uns eixos verticals marcats per 
les obertures. L’eix central es 
remarca amb la porta d’accés i un 
balcó amb llosana a la planta pis.  
Als eixos laterals s’hi situen una 
finestra a la planta baixa i una 
balconera a la planta pis. El remat 
de la façana es realitza mitjançant 
una cornisa situada sobre 
l’esgrafiat que recorre la part 
superior de la façana a mode de 
fris, i sobre d’aquesta, un ampit. 

La façana es troba revestida 
arrebossat, amb aplacat de pedra 
als dintells i brancals. 

Esgrafiat amb motius florals 
col.locat a la part superior de 
la façana; treball de forja 
dels balcons i reixes de les 
finestres de la planta baixa, i 
la reixa de la tanca del jardí. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 



 

DENOMINACIÓ: CASA ISARD/LLONCH - CASA ESTANY/LLONCH - CASA 
ESCARRA 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº61, carrer de Sallarés i Pla nº60-62 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA 
ISARD/LLONCH 

2.18 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o / Juli Batllevell i Arús. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1875 – 1908 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1875/Exp:32.  
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1908/Exp:76. (Rafael Llonch Santmiquel) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1906/Exp:94. (Rafael Llonch Santmiquel) 
 
 
 



CASA ISARD/LLONCH 2.18 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ISARD/LLONCH - CASA ESTANY/LLONCH - CASA 
ESCARRA 

LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº61, carrer de Sallarés i Pla nº60-62 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA 
ISARD/LLONCH 

2.18 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o / Juli Batllevell i Arús. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1875 – 1908 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ Parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques assenyalades del 
bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir de l’estudi i el 
reconeixement previ de l’element. 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de tractaments decoratius interiors (falsos sostres, pintures, motllures...) 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NC  - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
COBERTES NB 

NB 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
ELEMENT 
 

 E3 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC  - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
ALTRES NB 

 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRUJAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Creueta nº97 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BRUJAS 2.19 

 
AUTOR: M. Pascual; Juli Batllevell (addició); G. Borrell (reformes) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 / 1896 / 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici de tres cossos, de planta baixa, pis i golfes, amb jardí i galeria lateral, situat en l’encreuament dels carrers de la Creueta i 
Llobet. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRUJAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Creueta nº97 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA BRUJAS 2.19 

 
AUTOR: M. Pascual; Juli Batllevell (addició); G. Borrell (reformes) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 / 1896 / 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 52, 553, 554 i 555. 
Arrimador, font i jardineres. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna al carrer de la Creueta composada 
simètricament, amb les obertures adintellades i emmarcades per unes 
pilastres que sostenen un petit entaulament col.locat sobre els dintells , 
excepte les dues finestres de la planta baixa que també tenen 
entaulament però aquest està sostingut pels mateixos brancals. Façana 
posterior i lateral seguint el mateix llenguatge que la principal. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, de planta baixa i 
pis, es composa a partir de tres eixos 
verticals marcats per les obertures: l’eix 
central es remarca per la situació de la 
porta d’accés a la planta baixa i un 
balcó que sobressurt més que els dels 
laterals. Als dos eixos laterals s’hi situa 
un finestral a la planta baixa i un balcó 
a la planta primera. De la façana 
lateral, composada també a partir d’uns 
eixos verticals, en destaca el cos que 
sobressurt respecte la resta i que 
correspon a una galeria que conté unes 
vidrieres emplomades. 
Remat de les façanes mitjançant un 
ràfec sostingut per permòdols i 
balaustrada. 

Façanes revestides amb un 
estucat amb especejament de 
carreus. 

Treball de la pedra en el 
marc d’una composició molt 
mesurada. Rajoles 
policromades del cancell, 
utilitzant la tècnica de trepa, 
i decorades amb elements 
d’influència mudèjar. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BRUJAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Creueta nº97 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BRUJAS 2.19 

 
AUTOR: M. Pascual; Juli Batllevell (addició); G. Borrell (reformes) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 / 1896 / 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
La rajola decorativa. Autor:Museu d'Història de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1896/Exp:136. (Mateu Brujas Romeu) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1888/Exp:167. (Mateu Brujas Romeu) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1912/Exp:274. (Joaquim  Brujas Romeu) 
 
 
 
 



CASA BRUJAS 2.19 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA BRUJAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Creueta nº97 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BRUJAS 2.19 

 
AUTOR: M. Pascual; Juli Batllevell (addició); G. Borrell (reformes) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1888 / 1896 / 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NB 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

COBERTES NC  - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 

acord amb les autoritats competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº24 
ÚS ACTUAL: Centre esportiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

CASA ARIMÓN 2.20 

 
AUTOR: Josep Renom A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

 
 
Casal de tres cossos, de planta baixa, pis i golfes, amb torre central de planta quadrada. L’edifici actual és fruit de diverses reformes 
a partir d'un casal del XIX, la substancial fou realitzada el 1911, a la que seguiren altres, al llarg del segle XX. Actualment hi ha un 
gimnàs a la planta baixa. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
 ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº24 
ÚS ACTUAL: Centre esportiu 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-9 

CASA ARIMÓN 2.20 

 
AUTOR: Josep Renom A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna al carrer d’Arimon, composada 
asimètricament, tot i que a simple vista no s‘aprecia. La porta d’accés, 
que no està centrada, està coberta per un arc d’inflexió, mentre que les 
dues finestres laterals de la planta baixa, de mides diferents, estan 
cobertes per arcs carpanells. Destaca la llosa del balcó, aliniada amb la 
porta d’accés, que és sustentada per tornapuntes de ferro forjat. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, de planta 
baixa, pis i golfes, es composa a 
partir de tres eixos verticals 
marcats per les obertures: l’eix 
del mig es remarca per la situació 
de la porta d’accés a la planta 
baixa i el balcó a la planta pis. Als 
dos eixos laterals s’hi situa unes 
finestres a la planta baixa i unes 
finestres, més petites, a la planta 
pis.  
Remat de les façanes mitjançant 
una balaustrada. 
Remat de la torre mitjançant un 
ràfec sostingut per colls de fusta, i 
coronat superiorment per merlets 
que fan d’ampit del terrat. 

Façanes revestides amb un estucat 
amb especejament de carreus a la 
planta baixa i esgrafiats al primer 
pis. L'estat previ a la rehabilitació, 
degut al mal estat del revestiment, 
deixava a la vista el mur de maó 
massís. 

Relleu de pedra artificial en 
forma de garlanda 
emmarcant les finestres de 
la planta baixa. Esgrafiats de 
la planta pis que 
reprodueixen el mateix 
motiu. Treballs de forja de 
les reixes i balcó. Fusteria, 
destacant les persianes i la 
porta principal.  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del casal inclinada a quatre aigües. 
Coberta de la torre plana (terrat) 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada amb acabat de 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 



Entrada amb cancell, la porta 
d’entrada a l’habitatge, petit 
distribuïdor que condueix a un 
gran hall, del lateral del qual 
arrenca l’escala, on hi ha unes 
columnes jòniques amb la base 
de marbre, el fust de pedra 
artificial polida i el capitell de guix 
(originàriament amb daurats). 

- Rajoles del cancell, que 
actualment no estan in situ 
però està previst de reposar 
les peces originals, que es 
conserven. aixa d’escala, 
amb un lluernari fet 
mitjançant una cúpula de 
vidre emplomat, la qual no 
es conserva in situ, tot i que 
sembla ser, els propietaris 
en una futura restauració 
tenen prevista la seva 
reposició. Se’n conserva 
l’escala de volta i alguns 
dels esgrafiats que la 
decoraven. Algunes de les 
habitacions del primer pis 
ventilen a l’escala de 
manera que en els dos murs 
laterals que conformen la 
caixa d’escala s’obren dues 
finestres, amb un arc 
apuntat de perfil esglaonat, 
col.locades simètricament 
unes en front de les altres. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº24 
ÚS ACTUAL: Centre esportiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

CASA ARIMÓN 2.20 

 
AUTOR: Josep Renom A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest casal es fruit de la reforma substancial d'una casal del s. XIX, realitzada 
l'any 1911 a mans de l'arquitecte Josep Renom. D'aquest primer casal se'n 
conserva algun indici gràcies  les pintures del sostre que s'han conservta sota els 
enteixinats modernistes. Una altra de les reformes importants, que desfigurà de 
manera destacada l'aparença originària data dels anys 50's i 60's, 
aproximadament. Santigao Casulleres és l'encarregat, durant els anys 50's, d'una 
de les ampliacions i reformes del casal. 
L'any 1941 aquesta casa es comprada per la familia Garcial Planas a la famíla 
Arimón. 

  
BIBLIOGRAFIA 
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep. 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1911/Exp:113. (Joaquim Arimon) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA ARIMÓN 2.20 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Arimón nº24 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Centre esportiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-9 

CASA ARIMÓN 2.20 

 
AUTOR: Josep Renom A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NB 
NC 
NC 
NB 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza ocultació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural tipològic de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NB 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de tractaments decoratius interiors (falsos sostres, pintures, motllures...) 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 



 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA BUXÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº10, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-1 

CASA BUXÓ 2.21 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa ( ampliació) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 ( ampliació) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edificació formada per un antic casal de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de l’Illa i fent cantonada amb el 
carrer de la Concepció. Presenta a la part posterior una galeria de planta baixa i pis amb terrat i una torre, construïdes posteriorment 
amb un llenguatge modernista. L’edifici compta amb un jardí situat a la part posterior de la parcel.la, delimitat per una tanca amb 
unes reixes de ferro forjat molt decorades en la seva part superior. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BUXÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº10, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA:   clau c-1 

CASA BUXÓ 2.21 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa ( ampliació) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 ( ampliació) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R14  (màxim interés!!!!!!) 
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 60-62 i 570-573. Teulada 
i arrimadors (cancell, aules i serveis). 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes del casal sòbries i ordenades, amb l’ús de la simetria a la 
façana principal. L’ampliació posterior es resol amb una façana corbada 
amb obertures als laterals de formes arrodonides, i marcada per una 
decoració de tipus modernista.  
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal del casal es composa 
a partir de tres eixos verticals, marcats per 
les obertures. A l’eix central s’hi situa la 
porta d’accés i un balcó a les plantes pis, 
mentre que als eixos laterals s’hi situen un 
finestral a la planta baixa i uns balcons a 
les plantes pis. Totes les obertures, iguals 
per planta, tenen uns emmarcaments de 
pedra. La façana lateral del casal presenta 
un eix vertical on es situen les obertures. 
Aquesta façana també conté altres 
obertures que no segueixen el mateix 
esquema compositiu de la resta. Una línia 
d’imposta, que marca la separació dels 
pisos, recorre les façanes. La façana 
posterior, que correspon a la galeria de 
planta baixa i pis, està composada a partir 
d’uns grans finestrals que ocupen tota 
l’amplada de la façana. El remat de les 
façanes del casal es realitza mitjançant 
una cornisa amb acroteri a la part 
superior, mentre que la de la galeria es 
realitza a través d’un ampit de formes 
corbes, que es corona amb una barana 
també corbada de ferro forjat. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades. 

Reixes dels balcons i de les 
finestres i baranes de la 
terrassa posterior. 
Tractament de les façanes 
de la galeria. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta del casal a dues aigües. Coberta de la torre inclinada a dues 
aigües. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta de la torre 

revestida amb rajola 
policromada. 

Rajoles policromades de la 
coberta de la torre i seguint 
un perfil ondulat. Xemeneies 
de la torre, de ceràmica, de  
formes capricioses.   

INTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BUXÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº10, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-1 

CASA BUXÓ 2.21 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa ( ampliació) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1913 ( ampliació) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA BUXÓ 2.21 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA BUXÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº10, carrer de la Concepció 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-1 

CASA BUXÓ 2.21 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa ( ampliació) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1913 ( ampliació) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB 

 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS   
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

  
 



ELEMENT 
 

 E4 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 

FAÇANES NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA NOGUÉS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº133, carrer d'Escola Pia nº38-40 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA NOGUÉS 2.22 

 
AUTOR: Enric Fatjó i Torras A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1892-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de doble cos, amb planta baixa i dues plantes pis realitzat en un estil modernista amb elements neogòtics. Destaca una torre 
quadrada a la cantonada, d’una planta més d’alçada. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA NOGUÉS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº133, carrer d'Escola Pia nº38-40 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA NOGUÉS 2.22 

 
AUTOR: Enric Fatjó i Torras A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1892-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 170 i 434. Ornamentació. 

  

 

 
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes del casal amb gran diversitat d’obertures i elements 
decoratius, que combinen els dos estils ja citats. A la planta baixa i la 
planta primera, les obertures són cobertes amb arcs carpanells 
lleugerament apuntats, amb un emmarcament exterior d’arc de mig punt 
rebaixat sols les de la planta primera, a la planta segona les finestres 
són adintellades, i a la planta tercera de la torre hi trobem finestres 
d’estil gòtic. A les cantonades s’ha revestit amb uns relleus que simulen 
uns carreus. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, de planta 
baixa i dues plantes, es composa 
a partir de tres eixos verticals, 
remarcant el central amb la 
situació de la porta d’accés a la 
planta baixa i una finestra doble 
sustentada per una columna 
clàssica. Als eixos laterals s’hi 
situen una finestra a la planta 
baixa, un balcó a la planta 
primera i unafinestra a la planta 
segona. Les obertures de la 
planta primera s’han unit amb un 
únic balcó sustentat per 
permòdols molt decorats. La 
façana lateral es composa seguint 
el mateix llenguatge que la façana 
principal però aquesta presenta 
menys obertures. 
El remat de les dues façanes es 
realitza mitjançant una cornisa 
que sobressurt lleugerament de la 
línia de la façana. 

La planta baixa està estucada amb 
especejament horitzontal. La resta 
de plantes estan estucades amb 
especejament de carreus. Els 
emmarcaments de les obertures i 
tot el balcó de la planta primera són 
amb pedra artificial. 

Barana de pedra artificial de 
la balconada de la planta 
primera, amb una decoració 
vegetal d’estil gòtic. Rajoles 
amb motius florals, que 
separen visualment la planta 
segona i la tercera a la torre. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del casal a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes 
que dónen al carrer i a les interiors. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA NOGUÉS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº133, carrer d'Escola Pia nº38-40 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA NOGUÉS 2.22 

 
AUTOR: Enric Fatjó i Torras A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1892-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El projecte de 1892 preveu construir una filera de cases al c. de l’Escola Pia; en 
el següent projecte (1899), només es preveu la casa Nogués. Pel que fa a la 
casa, aquesta no canvia gens d’un projecte respecta a l’altre. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1892/Exp:151. (Pedro Nogues ) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1899/Exp:51. (Pedro Nogues ) 
 
 
 
 



CASA NOGUÉS 2.22 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA NOGUÉS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº133, carrer d'Escola Pia nº38-40 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA NOGUÉS 2.22 

 
AUTOR: Enric Fatjó i Torras A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1892-1899 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA arquitectònic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 
NC 
NB 

 - No s'autoritza modificació de volumetria alineada a pla de façana. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NB 
NB 
NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NB 
NB 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de tractaments decoratius interiors (falsos sostres, pintures, motllures...) 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Font nº32 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA PRATS 2.23 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

 
 
Casal de doble cos entre mitgeres de planta baixa, pis, golfes i terrat. Presenta una façana i alguns elements interiors d’estil 
modernista molt acurat. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Font nº32 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA PRATS 2.23 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R95  (màxim interés!!!!!!) 
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 134, 135 i 136. 
Ornamentació i ampit. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna al carrer d’en Font marcada per l’asimetria, 
amb obertures a la planta baixa i pis cobertes amb arcs rebaixats, que 
es troben descentrades respecte el conjunt de la façana. A les golfes, 
les obertures estan centrades respecte el conjunt i per tant, no 
coincideixen amb les anteriors. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façana utilitzant 
l’asimetria i elements decoratius 
modernistes, com són la fusteria de la 
porta d’entrada, la finestra de la planta 
baixa, amb un ampit concau recobert 
per ceràmica mitjançant la tècnica del 
trencadís, la balconada amb baranes 
de ferro forjat de la planta primera, i el 
remat de la façana amb una cornisa de 
maó vist volada sostinguda per 
permòdols de perfil esglaonat i amb 
ampit de remat recobert per un mosaic 
fet amb la tècnica del trencadís i amb 
un motiu floral central. Les golfes es 
diferencien de les plantes inferiors 
mitjançant una imposta ceràmica. 

La façana presenta un sòcol 
de paredat, un estucat a la 
resta de la façana i plaquetes 
ceràmiques imitant el maó vist 
a la planta baixa i als arcs de 
les obertures. 

Composició de façana i 
elements decoratius: 
esgrafiats, reixes, rajoles i 
fusteries. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana transitable (terrat) 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Edifici principal amb pati posterior i cos 
annexe que antigament hi havia la 
carbonera i els safareigs. 

- Arrimadors ceràmics fets 
amb la tècnica del trencadís. 
També cal destacar 
l’arrimador de la sala 
principal de la planta baixa, 
fet amb una tècnica mixta de 
trepa i traça lliure, les 
vidrieres de vidre emplomat i 
vidre a l’àcid amb 
incrustacions, les fusteries i 
els paviments de la planta 
baixa originals.   

ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Font nº32 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA PRATS 2.23 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1897/Exp:5. (Joaquim Alibés Vila) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1910/Exp:97. (José Bañeras) 
 
 
 
 



CASA PRATS 2.23 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Font nº32 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA PRATS 2.23 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB 

 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL VILA I FUSTÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pere nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL VILA I FUSTÉ  2.24 

 
AUTOR: Frances Renom i Romeu, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb un cos annexat a un dels laterals en planta baixa, on es 
troba una galeria. L’edifici presenta una torre quadrada d’una planta més d’alçada, situada al centre de l'edificació. Actualment, 
l'accés al casal es produeix des d'un lateral, degut probablement a una modificació posterior. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL VILA I FUSTÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pere nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASAL VILA I 
FUSTÉ 2.24 

 
AUTOR: Frances Renom i Romeu, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna al carrer de Sant Pere marcada per la 
simetria, excepte la planta baixa, on la porta està situada en un lateral. 
Façana amb decoració molt acurada, on cada un dels pisos està 
rematat per un fris decoratiu amb motius vegetals, el qual és 
interromput per la decoració que hi ha sobre el dintell de cada una de 
les obertures: al primer pis hi trobem representat el corn de 
l’abundància. Les arestes estan tractades a mode de pilastra i estan 
rematades per la típica palmeta clàssica, fent la funció de capitell. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façana a partir de tres 
eixos verticals marcats per les obertures. 
L’eix central es remarca per un 
emmarcament de tota la franja amb 
pilastres estriades que van de la planta 
baixa fins al primer pis. A la planta baixa 
hi trobem la porta d’accés, a un lateral, i 
uns finestrals; a la planta primera trobem 
tres obertures idèntiques unides per un 
únic balcó; i a la planta segona hi trobem 
tres balcons també iguals. El remat de la 
façana es realitza amb acroteris. 

Façana estucada amb 
especejament horitzontal. 

Composició i elements 
decoratius de la façana. 
Torre. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Cobertes planes transitable (terrat) 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Planta pis: destacar les 

motllures i pintures del 
sosotre, els papers pintats 
de la paret i la fusteria i els 
terres de gres (terra Nolla). 
Destacar la unitat entre la 
decoració interior i l’exterior, 
en la qual trobem la palmeta 
clàssica (interfix) com a leit 
motiv. Aquesta la trobem en 
motllures interiors, en les 
baranes dels balcons i en 
l’exterior (fris, capitell, 
acroteris). 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASAL VILA I FUSTÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pere nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL VILA I FUSTÉ  2.24 

 
AUTOR: Frances Renom i Romeu, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquesta casa fou encarregada pel senyor Marí i Vila, advocat. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1880/Exp:151. (Josep Vila Fusté) 
 
 
 
 



CASAL VILA I FUSTÉ 2.24 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL VILA I FUSTÉ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Pere nº43 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL VILA I 
FUSTÉ 

2.24 

 
AUTOR: Frances Renom i Romeu, m.o. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ global 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

COBERTES NC  - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
INTERIORS NB 

NB 
NB 
NC 

 - No s'autoritza modificació de tractaments decoratius interiors (falsos sostres, pintures, motllures...) 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 

 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA GORINA MORATÓ - CASA MARAGALL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Joan Maragall nº10 
ÚS ACTUAL: Comerç a planta baixa; habitatges a plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA GORINA 
MORATÓ 

2.25 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1848 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casa de tres cossos de planta baixa i dues plantes pis, entre mitgeres. Destaquen el balcó corregut en planta primera i les reixes de 
les obertures de la planta baixa, molt treballades. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA GORINA MORATÓ - CASA MARAGALL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Joan Maragall nº10 
ÚS ACTUAL: Comerç a planta baixa; habitatges a plantes pis 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA GORINA 
MORATÓ 2.25 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1848 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana marcada per l’austeritat i la simetria. Tot i que aquesta simetria 
queda trencada per la porta d’entrada, no situada al centre, 
possiblement degut a una reforma posterior, donat que en algun 
moment es produeix una reforma per transformar el casal en un edifici 
d’habitatges. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa amb a 
partir de tres eixos verticals i 
aplicant una simetria, com hem dit 
trencada per la situació actual de 
la porta d’entrada. Els tres eixos 
corresponen a les obertures, 
aliniades, de cada planta: 
finestres o porta a la planta baixa 
i balcons a les plantes pis. El 
balcó de la planta primera, amb 
llosa de pedra, recorre tota 
l’amplada de la façana, mentre 
que en la segona planta hi ha tres 
balcons petits d’obra. 
Remat de la façana amb cornisa. 
Façana posterior amb un cos més 
avançat respecta la resta; al 
primer pis, forma una galeria 
oberta amb arcs de mig punt; al 
segona pis trobem unes finestres 
amb obertures també de mig 
punt, algunes però han estat 
transformades. 

Actualment la façana es troba 
arrebossada. 

Reixa de forja dels balcons i 
reixes de les finestres de la 
planta baixa. En una de les 
finestres posa la data 1848 i 
en l’altra les inicials JG. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a dues aigües, desguassant a la façana principal i 
posterior. Una part està ocupada per un terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada revestida amb 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Sostres coberts amb voltes 

catalanes 
- 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA GORINA MORATÓ - CASA MARAGALL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Joan Maragall nº10 
ÚS ACTUAL: Comerç a planta baixa; habitatges a plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA GORINA 
MORATÓ 

2.25 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1848 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
El promotor d'aquest casal, per les inicials de les reixes, molt possiblement fou 
Joan Gorina Morató, dedicat al tèxtil desde 1835 i iniciador de la  puixant nissaga 
tèxtil dels Gorina. 
Aquest casal patí una important transformació interior, quedant convertint en 
edifici d'habitatges. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA GORINA MORATÓ  2.25 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA GORINA MORATÓ - CASA MARAGALL 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Joan Maragall nº10 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Comerç a planta baixa; habitatges a plantes pis 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA GORINA 
MORATÓ 

2.25 

 
AUTOR: Desconegut A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1848 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arqueològic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL de la plaça del Gas 
LOCALITZACIÓ:  plaça del Gas nº2 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASAL de la plaça 
del Gas 

2.26 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici de planta baixa i dos pisos, emplaçat a la cantonada entre el carrer de Sant Feliu i la Plaça del Gas. Destaca l'ordre en la 
composició de les obertures. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL de la plaça del Gas 
LOCALITZACIÓ:  plaça del Gas nº2 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANÍSTICA:   clau c-5 

CASAL de la plaça 
del Gas 2.26 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes sòbries i amb tota la decoració concentrada en els 
entaulaments de les obertures de les plantes pis de la façana principal i 
l’acroteri que remata aquesta façana. Les diferents plantes 
s’exterioritzen mitjançant leslínies de les impostes, que recorren els 
dues façanes. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de la façana principal a partir 
d’uns eixos verticals clars marcats per les 
obertures. Hi ha una voluntat de tractar la 
façana de manera homogènia, amb totes 
les obertures iguals per planta i sense 
aplicar cap tipus de simetria. Les 
obertures de la planta baixa sembla que 
són posteriors per tal d’adaptar-se al nou 
ús de l’edifici. La façana lateral es 
composa seguint el mateix llenguatge 
però es diferencia per tenir les obertures 
de la planta baixa cobertes per arcs 
rebaixats, i  les de les plantes pis 
composades intercalant uns balcons amb 
unes finestres. També es diferencia de la 
façana principal per tenir tots els 
emmarcaments de les obertures sense 
cap tipus de decoració.  
El remat de la façana principal es realitza 
mitjançant una cornisa amb un acroteri a 
la part superior, mentre que el de la 
façana lateral s’hi situa un mur que oculta 
el perfil de la coberta inclinada per sobre 
de la mateixa cornisa. 

Façana revestida amb un 
estucat i amb aplacat de 
pedra en els 
emmarcaments de les 
obertures, lloses de 
balcons, acroteri i sòcol. 

Composició i elements 
decoratius de la façana. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la façana 
principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada 

amb teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASAL de la plaça del Gas 
LOCALITZACIÓ:  plaça del Gas nº2 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASAL de la plaça 
del Gas 

2.26 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASAL de la plaça del 
Gas 

2.26 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL de la plaça del Gas 
LOCALITZACIÓ:  plaça del Gas nº2 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASAL de la plaça 
del Gas 

2.26 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció.  
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

ALTRES NB - No s’autoritza retirada de reixes incloses a l’Inventari de reixes d’interès, previ acord amb les autoritats 
competents 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
ÚS ACTUAL: - 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASA MARCET 
FONT 

2.27 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL: Residencial Urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de planta baixa i dues plantes pis, amb façana principal al carrer de Joan Maragall, tot i que originàriament sembla que l'accés 
es produïa des de la Plaça del Gas. Destaca la composició de la façana seguint el model característic dels casals del S. XIX. Són 
intervencions posteriors: el cos longitudinal situat al jardí, de planta baixa i pis i estil modernista i la tanca que encercla el conjunt. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

 ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 

PREVENTIVA I 
DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
ÚS ACTUAL: - 
C. URBANÍSTICA:   clau c-5 

CASA MARCET 
FONT 2.27 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL: Residencial Urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 146 i 147. Arrimador i 
ornamentació. 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Actualment la façana principal segueix una composició asimètrica i 
austera degut a les reformes que han canviat el seu aspecte original. 
Totes les obertures de les dues façanes són de perímetre rectangular i 
presenten uns emmarcaments fets d’obra, excepte la  porta central que 
dóna al pati, que té l’emmarcament fet per motllures de pedra. 
El pavelló mirador afegit posteriorment causa un fort contrast amb el 
casal, ja que aquest conté les obertures cobertes amb arcs carpanells i 
usa una decoració vegetal i floral a la cornisa i revestiments amb rajoles 
de motlle en forma de flor. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes del casal es composen a 
partir d’uns eixos verticals que 
corresponen a les portes o a unes 
finestres a la planta baixa, i uns 
balcons a les plantes pis. Totes les 
obertures són iguals per planta, amb la 
llosa dels  balcons de la planta primera 
de més volada que les dels balcons de 
la planta segona. Les plantes es 
diferencies 
n exteriorment a través de les línies de 
les impostes que recorren les dues 
façanes i coincideixen amb la llosa dels 
balcons. El remat de les façanes es 
realitza mitjançant una cornisa 
sustentada per permòdols i amb una 
balaustrada a la part superior. 

Façanes del casal amb 
acabat estucat amb 
especejament de carreus. 

Pavelló i tanca modernistes. 
Composició de la façana del 
casal. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del casal inclinada, desguassant aquestes a les façanes 
prinicipal i a les dues laterals. Part de la coberta és plana tipus terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada 

amb teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Destacar: paviments 

hidràulics, arrimadors 
ceràmics (rajoles decorades 
amb la tècnica de trespa) i 
de fusta. Vidrieres que 
condueixen a l’escala, 
treballades amb la tècnica 
de l’àcid, representant 
elements florals i vegetals, 
amb les tiges dibuixant 
formes de coup de fouet.   

ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
ÚS ACTUAL: - 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASA MARCET 
FONT 

2.27 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL: Residencial Urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1903/Exp:114. (Josep Marcet Font) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1903/Exp:133. (Josep Marcet Font) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1880/Exp:196. (Francisco Gorina) 
Arxiu Municipal. Fons d'empreses.1837-1960/Exp:A-1. (S.A. MARCET) 
Arxiu Municipal. Fons d'empreses.1893-1908/Exp:A-16. (Josep Marcet Font) 
 
 
 
 



 

CASA MARCET FONT 2.27 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: - 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

CASA MARCET 
FONT 

2.27 

 
AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL: Residencial Urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
((NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

  
 
ELEMENT 
 

 E3 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Quirze nº55, carrer de Sant Feliu nº1B 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del carrer de 
Sant Quirze 

2.28 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, amb acabat d’obra vista repicada. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Quirze nº55, carrer de Sant Feliu nº1B 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA del carrer de 
Sant Quirze 2.28 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Ambdues façanes, carents d’ornamentació, compten amb basament a 
planta baixa acabat amb obra vista pintada i amb carreus a la 
cantonada. El parament superior, format per dues plantes pis, es troba 
acabat repicat, veient-se’n l’obra vista i el reforç d’aquesta en 
cantonada. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les dues façanes, es composen a 
partir de dos eixos verticals clars, 
sobre un dels quals s’hi troba, al 
basament, les portalades del 
comerç de planta baixa. A les 
plantes superiors, les obertures 
balconeres i de perímetre 
rectangular, es troben 
emmarcades per pedra d’una 
única peça i compten totes elles 
amb lloses als balcons.  
El remat de la façana es realitza 
mitjançant una cornisa formada 
amb teula àrab sobre el que s’hi 
troba un ampit d’obra vista. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben repicades, 
podent-se veure l’obra vista. A 
planta baixa, el repicat s’ha acabat 
amb un pintat. 

Arc rebaixat a petita 
obertura de planta baixa, 
carreus i obra vista de 
cantonada, fusteries del 
local de planta baixa. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana, desguassant a ambdues façanes, on s’hi troben els 
baixants vistos. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Quirze nº55, carrer de Sant Feliu nº1B 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del carrer de 
Sant Quirze 

2.28 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer de Sant 
Quirze 

2.28 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Quirze nº55, carrer de Sant Feliu nº1B 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del carrer de 
Sant Quirze 

2.28 

 
AUTOR: Desconegut A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arqueològic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Deconstrucció, Obra nova, Ampliació, Desplaçament, Reconstrucció 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CAL DARDER - CASA PIERRE 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº20 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CAL DARDER 2.29 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb façana composada amb els trets habituals entre els mestres 
d’obres: sobrietat, ordre i equilibri. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CAL DARDER - CASA PIERRE 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº20 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CAL DARDER 2.29 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna al carrer de Sant Pau de composició 
simètrica i totes les obertures cobertes amb arcs rebaixats, excepte les 
de les golfes que tenen el perímetre quadrat. Les diferents plantes 
s’articulen mitjançant una imposta, motllura des d’on arrenca la llosana 
del primer pis. 
L’especejament horitzontal de l’estucat fortament marcat dóna un 
acabat final a la composició. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façana a partir de tres 
eixos verticals marcats per les obertures. 
L’eix central es remarca mitjançant la 
situació de la porta d’accés a la planta 
baixa, i volant més la part central de la 
llosa del balcó a la planta primera. Als 
eixos laterals s’hi situen uns finestrals a la 
planta baixa, unes balconeres que 
comparteixen la mateixa llosa de balcó 
amb la de l’eix central a la planta primera, 
i unes finestres a les golfes, idèntiques a 
les de l’eix central.  
El remat de la façana es realitza 
mitjançant una cornisa amb un ampit 
situat a la part superior. 

Façana estucada amb 
especejament horitzontal. 

Composició de façana, 
balconada del primer pis, i 
treball de fusta del cancell. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Entrada amb cancell, passadís central i 
habitacions a banda i banda. Galeria 
coberta a la planta baixa, sostinguda amb 
pilars de fosa, i descoberta a la planta 
primera utilitzant els mateixos elements de 
suport. Gran pati a l’exterior. 

- Destacar les fusteries, els 
falsos sostres, alguns 
paviments i la barana de 
l’escala. 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CAL DARDER - CASA PIERRE 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº20 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CAL DARDER 2.29 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1888 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1888/Exp:50. (Rafael Soler ) 
 
 
 
 



CAL DARDER 2.29 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CAL DARDER - CASA PIERRE 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº20 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CAL DARDER 2.29 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1888 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de la parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC 

 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ENRIC TURULL - CASA BANC EXTERIOR ESPANYA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº74-80 
ÚS ACTUAL: Comercial a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ENRIC 
TURULL 

2.30 

 
AUTOR: Enric Fatjó o Torras (1896/1902); Javier Turull (1926) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1896 / 1902 / 1926 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i despatx 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt fomat per un casal de tres cossos amb planta subterrània, planta baixa i dos pisos, un element de transició i un despatx, tots 
tres de la mateixa alçada, fruit de diverses etapes constructives. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ENRIC TURULL - CASA BANC EXTERIOR ESPANYA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº74-80 
ÚS ACTUAL: Comercial a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA ENRIC 
TURULL 2.30 

 
AUTOR: Enric Fatjó o Torras (1896/1902); Javier Turull (1926) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1896 / 1902 / 1926 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i despatx 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal que dóna a la Rambla dividida en dues parts: el casal i 
el despatx units per un cos central que articula les dues parts i actua 
d’element de transició. Les dues façanes es composen de manera 
individualitzada, obtenint la integració de tot el conjunt mitjançant el 
remat de les cobertes, a través d’una filera de merlets, i el mateix 
estucat de façana amb especejament de carreus. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de façana del casal a partir de 
tres eixos verticals marcats per les 
obertures, destacant una llosana a la 
planta primera que recorre tota la façana. 
El cos central que articula el conjunt es 
composa a través d’un únic eix vertical, 
marcat per les obertures, algunes 
cobertes amb arcs conopials. Finalment el 
despatx es composa asimètricament, amb 
un gran finestral tractat amb un estil gòtic 
centreuropeu que ocupa gran part de la 
façana. La façana lateral del casal 
actualment no segueix el mateix 
llenguatge compositiu de la façana 
principal, amb les obertures 
emmmarcades sense cap entaulament, 
mentre que les de la façana principal 
algunes estan cobertes per arcs 
conopials. Els dos edificis estan coronats 
per una filera de merlets, mentre que el 
cos central ho fa mitjançant una acurada 
cornisa. 

Façana estucada amb 
especejament de carreus 

Articulació de façana entre 
els diversos cossos. 
Composició de façanes. 
Elements decoratius: 
obertures amb elements 
neogòtics, reixa  de ferro 
forjat del gran finestral del 
despatx, cornisa de 
l’element de transició, 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Cobertes inclinades a dues aigües, desguassant aquestes a les façanes 
principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 



- - Planta baixa: destacar els 
enteixinats, falsos sostres 
originals i paviment de terra 
Nolla (gres), de la Sala d’Art 
Gabarró. A l’actual rebotiga, 
arrimador de fusta amb 
elements decoratius que 
lliguen amb el tema de la 
vinya i la verema que trobem 
en tot el saló. 
Plantes pis: alguns 
paviments hidràulics 
originals i algusn dels fals 
sostres de guix originals del 
casal. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ENRIC TURULL - CASA BANC EXTERIOR ESPANYA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº74-80 
ÚS ACTUAL: Comercial a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ENRIC 
TURULL 

2.30 

 
AUTOR: Enric Fatjó o Torras (1896/1902); Javier Turull (1926) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1896 / 1902 / 1926 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i despatx 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest edifici que té el seu origen en un casal cosntruït a la cantonada de la 
Rambla amb el c. de les Planes, s'anà configurant en etapes successives. La 
primera data de 1896 i correspon a la reforma integral del casal, realitzada per 
l'arquitecte Enric Fatjó i Torras (1862-1908). Anys més tard, el 1902, el mateix 
arquitecte s'encarregà de la reconstrucció d'una casa que s'annexionà a la 
construcció ja existent. Posteriroment a aquestes obres, concretament l'any 1907, 
en Jeroni Martorell fou responsable de la construccó d'un pavelló per tal 
d'emmbellir la façana del c. de les Planes, aquest element, però, no ha arribat a 
nosaltres. El promotor d'aquestes obres fou Enric Turull i Comadrán, fill del patrici 
Pere Turull i Sallent. Una altra d'aquestes etapes correspon a la construcció 
d'una fàbrica i un despatx. Aquesta obra fou realitzada l'any 1926 per l'arquitecte 
Javier Turull, essent la promotora Maria Turull i Sallarès, filla d'Enric Turull. 
Aquesta nova construcció tenia façana per dos carrers, una pel c. del Sol (abans  
Victor Balaguer), espai destinat a fàbrica; i l'altra per la Rambla, edificació 
destinada a despatx, annexionada a la casa, i que comunicava amb la fàbrica 
mitjançant una galeria lateral. Posteriorment aquest despatx fou habilitat com a 
sucursal del Banc Exterior d'Espanya. Molt possiblement, durant aquest mateix 
any o en anys successius s'accondicinà la façana de la casa per tal d'obtenir una 
percepció unitària. 
Darrerament (1984-1985 i 1992), en aquest edifici, s'han realitzat obres per tal 
d'acondicionar l'immoble a l'ús comercial i d'oficines. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1901/Exp:104. (Enric Turull Comadran) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1926/Exp:111. (Maria Turull Sallarès) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1897/Exp:125. (Enric Turull Comadran) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1902/Exp:158. (Enric Turull Comadran) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1926/Exp:253. (Maria Turull Sallarès) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1907/Exp:61. (Enric Turull Comadran) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1926/Exp:77. ( Turull Argemí) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1896/Exp:83. (Enric Turull Comadran) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 



CASA ENRIC TURULL 2.30 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ENRIC TURULL - CASA BANC EXTERIOR ESPANYA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº74-80 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Comercial a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA ENRIC 
TURULL 

2.30 

 
AUTOR: Enric Fatjó o Torras (1896/1902); Javier Turull (1926) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1896 / 1902 / 1926 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i despatx 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NB 

NB 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

COBERTES NC  - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
INTERIORS   
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NB 

NB 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

COBERTES NC  - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
INTERIORS   
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

VOLTES DE 
L’OLIVER 

2.31 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de cinc cossos entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb arcades a la planta baixa i balaustrada com a remat de 
façana. A l’interior presenta un ampli pati central, des d’on arrenca l’escala, a la manera dels antics palaus gòtics. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANÍSTICA:   clau c-7 

VOLTES DE 
L’OLIVER 2.31 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana simètrica destacant les cinc obertures amb arcs de mig punt a 
la planta baixa. La resta d’obertures  són adintellades, i a les golfes hi 
trobem uns òculs motllurats amb motius florals. Cada un dels pisos es 
manifesta exteriorment a través de la imposta que recorre 
horitzontalment la façana. 
El remat de la façana es realitza a través d’una balaustrada, el centre 
de la qual hi trobem un element amb unes formes de reminiscència 
barroca. La balaustrada està coronada per uns gerros amb fruites. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició simètrica de façana a 
partir de cinc eixos verticals 
marcats per les obertures. L’eix 
central sols es remarca a través 
del remat decoratiu de la façana, 
ja que totes les obertures són 
iguals  per planta: voltes cobertes 
per arcs de mig punt a la planta 
baixa, balcons a les plantes pis i 
òculs a les golfes. Les tres 
obertures centrals de la planta 
primera estan unides per un únic 
balcó, accentuant també 
d’aquesta manera la simetria. 

Façana estucada amb aplacat de 
pedra a les arcades de la planta 
baixa i emmarcaments de les 
obertures. 

Voltes de la planta baixa. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Doble coberta inclinada a dues aigües desguassant aquestes a la 
façana principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Destacar el lluernari de gran 

qualitat situat al pati 
d’escala, fet amb la tècnica 
del vidre emplomat i usant 
com a motiu decoratiu el 
corn de l’abundància. 
Destacar el tractament 
acurat de la façana 
posterior. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

VOLTES DE 
L’OLIVER 

2.31 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest edifici en el seu origen, no l’hem d’entendre unicament com un edifici 
aïllat, sino com una intervenció urbanística, en tant que el projecte original 
consistia en una edificació porxada que anava del c. Jardí al c. Lacy i tenia la 
voluntat d’embellir la principal via de la vila, la Rambla. Podem establir una 
relació amb el  projecte d’eixampla i reforma de la vila encarregat a F. Daniel 
Molina l’any 1861 a través de G. Batllevell, mestre d’obres que s’ocupava junt 
amb J.A. Obradors de l’aixecament dels plànols geomètrics de la vila.  
També podem intuir una certa influència de l’autor de la casa Xifré de Barcelona,  
tant per les similituts compositives i estilístiques d’amdues, com pel fet que en 
Josep Buixareu fou arquitecte municipal de Sabadell de l’any 1860 al 1865, i com 
a tal fou l’encarregat d’aprovar els plànols d’aquest projecte, concedint un permis 
de deu anys per a la realització de  l’obra. 
La part construida d’aquest projecte encarregat per Pere Oliver, fou la central, 
destinada a vivenda de la familia Oliver.  
L’any 1867 Pau Casablancas demana una modificació del projecte, trencant així 
la idea original,  que és aprovada per en Carles Gauran, arquitecte municipal 
d’aleshores. És en aquest moment quan Antoni Oliver, fill de Pere Oliver, 
renuncia al permis d’obra aprovat el 30 de gener de 1862, sol.licitant així tapiar 
els arcs, aquest permís no se li concedeix. 

  
BIBLIOGRAFIA 
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu. 
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.374 
La urbanització de la ciutat industrial. Sabadell 1845-1900. Autor:Larrosa, Manel. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1901/Exp:11. (Antonio Oliver ) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:12. (Antonio Oliver ) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1872/Exp:19. (Pablo Casablancas) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:19. (Antonio Oliver ) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1862/Exp:2. (Pedro Oliver ) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:9. (Pablo Casablancas) 
 
 
 
 



VOLTES DE L’OLIVER 2.31 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº67-71 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANÍSTICA: clau c-7 

VOLTES DE 
L’OLIVER 

2.31 

 
AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element.  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 

INTERIORS NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
  
 
  



 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAMBURINI 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº28, carrer de Sant Llorenç nº55-57 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges a les plantes pis i locals a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA TAMBURINI 2.32 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Originàriament era un edifici entre mitgeres de planta baixa i planta pis, ubicat en cantonada, remarcant el gir mitjançant una torreta 
d’una planta més. En els darrers anys, es va fer una intervenció global a tot l'edifici, edificant una nova volumetria, per l'ús de 
plurihabitatges i locals. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  

DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAMBURINI 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº28, carrer de Sant Llorenç nº55-57 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges a les plantes pis i locals a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA TAMBURINI 2.32 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes dels carrer de la Indústria i St Llorenç, segueixen 
composició i ritme segons canons clàssics. En la del carrer de la 
Indústria, l'obertura on es troba la porta està remarcada per frontó a la 
cornisa i balustres al balcó superior. La façana del carrer de St Llorenç, 
compta amb el mateix ritme compositiu. La recent intervenció ha 
ampliat les façanes a ambdos costats (Industria i Sant Llorenç) i ha 
realitzat una remunta  reculada respecte a les façanes protegides. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les dues façanes protegides, 
composades a partir d’eixos 
verticals clars, remarquen la 
cantonada amb un cos 
lleugerament sobresortit del pla 
vertical i amb una planta més. 
Aquesta torre de cantonada es 
composa a partir d’un únic eix 
vertical, amb les obertures 
balconeres de planta primera 
remarcades per frontons, amb 
tres finestres arquejades a la 
planta segona i cornisa superior 
més treballada. 

Actualment la totalitat de les 
façanes protegides es troben 
estucades, amb un lleuger relleu de 
despiece a la totalitat dels 
paraments més remarcats a les 
cantonades. 

Cornisa superior de la torre, 
elements de forja. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA TAMBURINI 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº28, carrer de Sant Llorenç nº55-57 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges a les plantes pis i locals a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA TAMBURINI 2.32 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 
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D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
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DENOMINACIÓ: CASA TAMBURINI 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº28, carrer de Sant Llorenç nº55-57 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges a les plantes pis i locals a la planta baixa 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA TAMBURINI 2.32 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ Parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NB  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

  
 
  
 



 



 
DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº25-29, carrer de Sant Llorenç nº28 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CONJUNT DE CASES 
D’EN COMADRAN 

2.33 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edificació unitària formada per tres habitatges unifamiliars de planta baixa i planta pis. Els habitatges amb els núms. 25 i 27 
presenten un sol cos, mentre que l’habitatge núm. 29 és de doble cos i l’any 1949 se li afegí una planta. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº25-29, carrer de Sant Llorenç nº28 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CONJUNT DE 
CASES D’EN 
COMADRAN 

2.33 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 78. Arrimador. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes es caracteritzen per l’ús abundant de decoració classicista i 
neobarroca típica del moviment Noucentista. 

 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes dels habitatges nº 25 i 27 són 
simples i simètriques entre elles. A la planta 
baixa, al centre de la composició s’hi situen 
les portes d’entrada cobertes amb arc de 
mig punt, i dues finestres arquitrabades als 
laterals. Al centre de la planta primera s’hi 
situa un balcó amb una barana de forja 
pròpiament noucentista que uneix les dues 
obertures situades sobre els eixos de les 
portes. Sobre l’eix vertical de les finestres 
de la planta baixa s’hi situen dos balcons. 
En aquesta planta totes les obertures són 
arquitrabades amb una motllura decorativa 
sobre la llinda.  
La façana de l’habitatge nº29 és de 
composició simètrica amb gran quantitat 
d’elements eclèctics. La façana lateral que 
dóna al carrer de Sant Llorenç es composa 
seguint el mateix llenguatge que la façana 
principal, sense usar cap tipus de simetria. 
Remat de les façanes dels habitatges nº 25 
i 27 amb balaustrada, mentre que el de 
l’habitatge nº 29 es realitza mitjançant una 
cornisa i frontons per remarcar els dos 
accessos de la planta baixa. 

L’acabat de la façana és 
estucat, tractat de dferent 
manera en cada una de 
les plantes: a la planta 
baixa és de tipus 
encoixinat; a la planta 
primera és amb 
especejament horitzontal; 
i a la planta segona, 
l’especejament de 
carreus s’utilitza a mode 
de pilastra per a 
emmarcar les obertures. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta plana tipus terrat als habitatges nº 25 i nº 27. Coberta a dues 
aigües a l’habitatge nº 29, amb el carener situat sobre la bisectriu que 
formen les dues façanes. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº25-29, carrer de Sant Llorenç nº28 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CONJUNT DE CASES 
D’EN COMADRAN 

2.33 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CONJUNT DE CASES 
D’EN COMADRAN 

2.33 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº25-29, carrer de Sant Llorenç nº28 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatges. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CONJUNT DE CASES 
D’EN COMADRAN 

2.33 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1-E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
- No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

ALTRES NB 
 
NB 

- No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats competents. 
- No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MATÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer Bosch i Cardellach nº2, Rambla nº153 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA MATÓ 2.34 

 
AUTOR: J. B. Serra A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble d’habitatges originàriament plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat en cantonada. Destaca el 
tractament de la cantonada, amb tribuna de planta circular que relliga les dues plantes pis. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA MATÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer Bosch i Cardellach nº2, Rambla nº153 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA MATÓ 2.34 

 
AUTOR: J. B. Serra A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Obra molt similar a la Casa Romeu (núm. fitxa xxx) 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Ambdues façanes es troben composades segons cànons clàssics 
(distinció de basament i simetria), trobant-s’hi a la cantonada tribuna de 
planta circular.  La façana principal, donant al carrer de Bosc i 
Cardellach, estava formada originàriament d’un cos central i d’un annex 
amb portalada de planta baixa (aquest substituit actualment). A la resta 
d’aquesta s’hi troben al basament obertures d’arc rebaixat, 
concretament portal d’accés central i obertures als laterals, i dues 
balconeres amb llosa individual a les plantes pis, d’arc recte a planta 
primera i d’arc de mig punt a planta segona. La façana lateral (donant a 
la rambla) compta amb portal al basament i unica obertura balconera 
amb llosa individual a plantes pis. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a 
partir de tres eixos verticals amb 
ressalt d’eix desimetria per portal 
d’accés i frontó a cornisa, més 
nou eix a un dels laterals. La 
façana lateral es troba 
composada unicament per un eix 
verticals. A ambdues façanes s’hi 
troben linies d’imposta. 

Les façanes es troben estucades 
combinant franges verticals llises i 
d’altres amb especejament tipus 
carreu. Sòcol de pedra a part del 
basament. 

Tribuna de planta circular de 
la cantonada, frontó al 
coronament remarcat per 
dos gerros als extrems, fris 
dentat de la cornisa coronat 
per balustrada, 
emmarcaments d’obertures, 
motllures de pedra artificial i 
llosa de balcons sostingudes 
per pormòduls. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– Coberta plana transitable, acabada 

amb enrajolat ceràmic tipus 
terracota. 

– 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

Edifici format per originàriament per dos habitages (en l’actualitat un), 
havent desaparegut l’escala original de comunicació per haver-s’hi 
col.locat un ascensor. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – Vitralls a l’entrada dels 

habitatges, realitzats per J. 
Bonet.. 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

Tribuna de cantonada, de planta circular, sostinguda per permòdols. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Element de plamta circular 
ubicada a les dues plantes pis i 
sobresortint de la cornisa superior 
de l’edifici. 

Coberta amb biguetes de fusta 
radials, recoberta per pissarra amb 
òculs ovalats al tambor. 

Oculs ovalats al tambor. 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA MATÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer Bosch i Cardellach nº2, Rambla nº153 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA MATÓ 2.34 

 
AUTOR: J. B. Serra A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1924/Exp:85. (Rafael Mató Escarmis) 

 
 
 



CASA MATÓ 2.34 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 
 

 



DENOMINACIÓ: CASA MATÓ 
LOCALITZACIÓ:  carrer Bosch i Cardellach nº2, Rambla nº153 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA MATÓ 2.34 

 
AUTOR: J. B. Serra A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1924 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES PLURIFAMILIARS: 
Edificació residencial plurifamiliar construïda en única promoció, realitzada per mestres d’obres o arquitectes, emplaçada al nucli 
urbà, sense coincidència de la unitat parcel lària original amb cos edificat, característica a partir de la segona dècada del S. XX. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
 
NB 

 - No s'autoritza modificació de volumetria alineada a pla de façana. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NB 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Casanovas i Bosch nº1, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA JOAN 
BAPTISTA PONSÀ 

2.35 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici unifamiliar, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal al carrer de Casanovas i formant cantonada amb el carrer de la 
Concepció. L’edifici destaca per l’acurat tractament global amb la voluntat d’integrar tots els elements tant decoratius com 
compositius. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Casanovas i Bosch nº1, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA JOAN 
BAPTISTA PONSÀ 2.35 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal de composició simètrica, amb l’eix central remarcat per 
la porta d’accés i el remat de la façana que segueix el perímetre de la 
coberta. A la planta pis, les finestres dels extrems contenen una 
motllura a mode d’entaulament que reprodueix la mateixa forma trobem 
als volums que sobresurten del  remat de la mateixa façana. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal amb porta principal 
centrada i emmarcada per dues petites 
obertures allargades i dos grans finestrals. 
Al primer pis es repeteix el mateix 
esquema, substituint la porta per un balcó 
que abarca les tres obertures centrals. A 
les golfes, també trobem dues obertures a 
la part central aliniades amb les del pis 
inferior. El remat de la façana es realitza 
mitjançant uns volums, equiparables a 
merlets, amb el volum central més elevat 
que els laterals.  
La façana lateral que dóna al carrer de la 
Concepció es composa seguint el mateix 
llenguatge compositiu de la façana 
principal i usant les mateixes obertures. El 
remat d’aquesta façana es realitza 
mitjançant una cornisa. Emmarcant les 
façanes hi ha dues pilastres situades a les 
quatre arestes, amb un capitell que 
reprodueix el mateix volum que 
l’entaulament de les obertures i el dels 
capitells dels merlets. 

Les façanes es troben 
estucades amb 
especejament de carreus i 
amb sòcol de pedra. 

Reixes i baranes de ferro 
forjat. Composició de les 
façanes. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici inclinada a dues aigües, desguassant aquestes a la 
façanes laterals. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada 

amb teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Casanovas i Bosch nº1, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA JOAN 
BAPTISTA PONSÀ 

2.35 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA JOAN BAPTISTA 
PONSÀ 

2.35 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Casanovas i Bosch nº1, carrer de la Concepció 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA JOAN 
BAPTISTA PONSÀ 

2.35 

 
AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NB 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: TORRE del carrer Josep Renom 
LOCALITZACIÓ:  carrer Josep Renom nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

TORRE del carrer 
Josep Renom 

2.36 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals ??? A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1887 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Torre de planta quadrada, amb planta subterrània, baixa i pis i amb façana principal al carrer de Josep Renom. Aquest element 
disposa d'un ampli jardí en un dels laterals i a la part posterior de la parcel.la, amb vistes des d’una galeria que sobresurt del cos 
central i des de la terrassa situada sobre aquesta. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE del carrer Josep Renom 
LOCALITZACIÓ:  carrer Josep Renom nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

TORRE del carrer 
Josep Renom 2.36 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals ??? A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1887 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal de composició simètrica, amb l’eix central remarcat per 
la porta d’accés amb un frontó sustentat per dues mènsules sobre del 
dintell. Les finestres de la planta baixa estan cobertes amb arcs 
rebaixats mentre que totes les obertures de la planta pis   són 
arquitrabades. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a 
partir de tres eixos verticals, 
marcats per les obertures. A l’eix 
central s’hi situa la porta d’accés i 
una finestra a la planta pis. Als 
eixos laterals s’hi situa una petita 
finestra a la planta subterrània, 
una finestra a la planta baixa i un 
balcó a la planta pis. 

Actualment, les façanes es troben 
estucades, amb un sòcol de pedra 
de junta irregular. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici inclinada a quatre aigües, amb ràfecs sostinguts per 
colls de fusta. Actualment la part central conté un terrat de planta 
quadrada. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada amb 

teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE del carrer Josep Renom 
LOCALITZACIÓ:  carrer Josep Renom nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

TORRE del carrer 
Josep Renom 

2.36 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals ??? A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1887 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



TORRE del carrer Josep 
Renom 

2.36 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

  



DENOMINACIÓ: TORRE del carrer Josep Renom 
LOCALITZACIÓ:  carrer Josep Renom nº56 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

TORRE del carrer 
Josep Renom 

2.36 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals ??? A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1887 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D – PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
VALOR ARQUITECTÒNIC 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Capmany 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Capmany nº44, carrer de l'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA del carrer de 
Capmany 

2.37 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici residencial de planta baixa, pis i golfes, ubicat al carrer de Capmany i fent cantonada amb el carrer de l’Escola Pia. Destaca la 
simetria en la composició de le seves façanes i l'element de coronament. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Capmany 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Capmany nº44, carrer de l'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA del carrer de 
Capmany 2.37 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal on destaca l’ús de la simetria, remarcant una franja 
central que sobressurt lleugerament respecte de la resta i coronada 
amb una cornisa de perfil esglaonat  i de més alçada que la resta de la 
façana.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana composada a partir de 
tres eixos verticals clars, amb eix 
de simetria al centre, on es situa 
la porta d’accés, una finestra a la 
planta pis i una a les golfes, totes 
amb un òcul a cada costat. Als 
eixos laterals s’hi situa una 
finestra a la planta baixa i una 
altra de menor tamany a la planta 
pis. Totes les obertures tenen el 
perímetre rectangular excepte la 
porta d’accés, que està coberta 
amb un arc de mig punt. 
La façana lateral es composa a 
partir de tres eixos verticals, 
remarcant el central a través d’un 
gran balcó a la planta pis. 
Coronament de les façanes amb 
una cornisa, que a la façana 
principal es remata amb un mur 
massís que segueix el perímetre 
de la coberta. 

El pany principal de la façana es 
troba acabada amb estuc marcant 
un especejament horitzontal. 
Utilització de pedra als 
emmarcaments de les obertures i 
als òculs, a la cornisa del 
coronament i a la línia d’imposta 
que separa les diferents plantes. 

Composició de la façana 
principal i tractament de la 
franja central d’aquesta 
façana. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada, desguassant les aigües a les façanes laterals. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Coberta inclinada acabada amb 
teules ceràmiques. 

– – 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Capmany 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Capmany nº44, carrer de l'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA del carrer de 
Capmany 

2.37 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer de 
Capmany 

2.37 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Capmany 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Capmany nº44, carrer de l'Escola Pia 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA del carrer de 
Capmany 

2.37 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA GAMBÚS - CASA TAULE VIÑAS 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº85, carrer Josep Renom 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA GAMBÚS 2.38 

 
AUTOR: Francesc Renom i Romeu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1886 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta baixa i dos pisos, amb façana principal donant a la Via Massagué i formant cantonada amb el carrer 
de Josep Renom. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA GAMBÚS - CASA TAULE VIÑAS 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº85, carrer Josep Renom 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA GAMBÚS 2.38 

 
AUTOR: Francesc Renom i Romeu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1886 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal marcada per una clara simetria i una certa austeritat 
decorativa. Les obertures de la planta baixa estan cobertes amb arcs 
rebaixats, mentre que a les plantes superiors hi trobem tres obertures 
de perímetre rectangular amb un entaulament clàssic. Cada un dels 
pisos es manifesta exteriorment a través de la imposta. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició simètrica de façana a 
partir de tres eixos verticals marcats 
per les obertures. L’eix central sols es 
remarca mitjançant la situació de la 
porta d’accés a la planta baixa, 
mentre que als laterals s’hi situen 
unes finestres.  A les plantes pis, s’hi 
situen uns balcons, iguals per a tota la 
planta. El remat de la façana es 
realitza a través d’una cornisa 
sostinguda per unes mènsules sobre 
de la qual hi trobem un ampit de 
coronament. Façana lateral 
composada sense seguir el mateix 
llenguatge de la façana principal. 

Façana estucada amb 
emmarcaments de pedra a la 
planta baixa. 

Composició de façana. 
Reixes de ferro dels 
balcons. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Doble coberta inclinada a dues aigües desguassant aquestes a la 
façana principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Entrada amb cancell, llarg passadís 
central, i habitacions a banda i banda, 
simètriques entre elles. 

- Destacar les rajoles del 
cancell, fetes amb tècnica 
de trepa. Element petri que 
es troba ubicat al pati, de 
forma rectangular i disposat 
verticalment. En la seva part 
superior hi ha una obertura 
amb un arc conopial coronat 
per un floró i sostingut per 
mènsules amb motius 
vegetals.   

ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA GAMBÚS - CASA TAULE VIÑAS 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº85, carrer Josep Renom 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA GAMBÚS 2.38 

 
AUTOR: Francesc Renom i Romeu A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1886 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquesta casa fa aproximadament uns 50 anys que funciona com a acadèmia. 
Antics propietaris de la casa és la familia Viñas. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



CASA GAMBÚS 2.38 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA GAMBÚS - CASA TAULE VIÑAS 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº85, carrer Josep Renom 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA GAMBÚS 2.38 

 
AUTOR: Francesc Renom i Romeu A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1886 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA FARMÀCIA BLANCHART 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº40, carrer Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA FARMÀCIA 
BLANCHART 

2.39 

 
AUTOR: Desconegut. A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i farmàcia. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici destinat a habitatge a la planta pis i golfes i amb ús de comerç a la planta baixa. Aquesta darrera planta, així com els interiors, 
han sofert diverses modificacions, restant del projecte original la part de façana corresponent a les plantes pis i golfes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA FARMÀCIA BLANCHART 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº40, carrer Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA FARMÀCIA 
BLANCHART 2.39 

 
AUTOR: Desconegut. A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i farmàcia. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Ambdues façanes, compten amb basament a planta baixa modificat 
posteriorment. El parament superior, format per planta pis i golfes, es 
troba acabat estucat, destacant el dibuix de dues figures femenines 
clàssiques portant un pot d’apotecari a la mà.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, que dóna a la 
Via de Massagué, es composa a 
partir d’un eix vertical centrat, 
sobre del qual s’hi troba, a la 
planta pis, una tribuna. El remat  
de la façana es realitza mitjançant 
una cornisa de pedra amb perfil 
esglaonat rematat per un arc de 
mig punt ultrapassat situat sobre 
l’eix vertical. La façana lateral, 
que dóna al carrer de Sant 
Francesc, es composa també a 
partir d’un eix vertical centrat 
sobre el qual es situa un balcó a 
la planta pis i una finestra a les 
golfes, les dues de perímetre 
rectangular i emmarcades per 
carreus de pedra. 
El remat de la façana es realitza 
de la mateixa manera que en la 
façana principal, remarcant l’eix 
central. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades, amb 
especejament de carreus als 
angles. 

Esgrafiats de la façana 
lateral amb el dibuix de dues 
figures femenines 
clàssiques, tribuna amb 
teulada de cerèmica 
d’escata vidriada de color 
verd. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües, desguassant a la façana principal i posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA FARMÀCIA BLANCHART 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº40, carrer Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA FARMÀCIA 
BLANCHART 

2.39 

 
AUTOR: Desconegut. A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i farmàcia. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
A partir d'una fotografía històrica podem saber que antigament en aquesta 
mateixa localització, via Massagué, 40, hi havia una farmàcia modernista 
propietat de I. Seguí. 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA FARMÀCIA 
BLANCHART 

2.39 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA FARMÀCIA BLANCHART 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº40, carrer Sant Francesc 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA FARMÀCIA 
BLANCHART 

2.39 

 
AUTOR: Desconegut. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i farmàcia. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 
NB 

- No s'autoritza modificació de volumetria alineada a pla de façana. 
- No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria d'elements 
protegits. 
- No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NB 
NC 
NC 
NC 
NC 

- No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
- No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA HUMET - CASA SOSTRES 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº29, carrer d'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa; plurihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA HUMET 2.40 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta baixa, dos pisos i golfes, amb façana principal donant a la Via Massagué i formant cantonada amb el 
carrer de l’Escola Pia. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA HUMET - CASA SOSTRES 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº29, carrer d'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa; plurihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA HUMET 2.40 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal amb obertures adintellades i a la planta primera amb 
emmarcaments en forma de frontó clàssic. Cada un dels pisos es 
manifesta exteriorment a través de la imposta. Tota la façana presenta 
un acabat arrebossat i pintat amb especejament horitzontal.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició de la façana principal 
a partir de tres eixos verticals 
composats simètricament. A l’eix 
central s’hi situa la porta d’accés, 
coberta amb un arc rebaixat, 
balcons a les plantes pis i una 
finestra quadrada a les golfes. Als 
eixos laterals s’hi situa una 
finestra a la planta baixa, balcó a  
les plantes pis i una finestra 
quadrada a les golfes. Les 
obertures de les plantes pis i 
golfes són idèntiques en els tres 
eixos, i a més, a la planta primera 
estan unides per un únic balcó. 
La façana lateral es composa 
també a partir d’uns eixos 
verticals però algunes de les 
oberturs s’han modificat. El remat 
de les façanes es realitza 
mitjançant una cornisa sostinguda 
per permòdols. 

Façana arrebossada i pintada amb 
emmarcaments i elements 
decoratius de pedra. 

Composició de façana. 
Entaulaments de les 
obertures de la planta 
primera i reixes de ferro dels 
balcons. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Doble coberta inclinada a quatre aigües. Baixants vistos en les dues 
façanes. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA HUMET - CASA SOSTRES 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº29, carrer d'Escola Pia 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa; plurihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA HUMET 2.40 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1863/Exp:17. (Gabriel Bracons) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1863/Exp:51. (Juan Oriach) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1882/Exp:72. (J Rovira) 
 
 
 
 



CASA HUMET 2.40 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA HUMET - CASA SOSTRES 
LOCALITZACIÓ:  Via Massagué nº29, carrer d'Escola Pia 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Comerç a la planta baixa; plurihabitatge a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA HUMET 2.40 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1882 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arqueològic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA SERRA. 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº105-107, carrer del Pare Sallarés 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA SERRA. 2.41 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici d’habitatges de planta baixa i dues plantes pis, formant cantonada. L’edifici actual és el resultat de la reforma d'un antic casal 
realitzada als anys 40, que el convertí en un edifici d’habitatges plurifamiliar. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA SERRA. 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº105-107, carrer del Pare Sallarés 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA SERRA. 2.41 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Ambdues façanes, de planta baixa i dues plantes pis, conserven 
l’estructura de la façana de l’antic casal, sobretot la façana que dóna al 
carrer de Gràcia. 

 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes de l’edificació actual es 
composen a partir de la simetria i d’uns 
eixos verticals on es situen les obertures. 
En les dues façanes s’aplica el mateix 
criteri: a la planta baixa es situa la porta 
d’entrada a l’eix central i finestres als eixos 
laterals; a la planta primera sobre cada eix 
s’hi situa un balcó; i a la planta segona s’hi 
situen unes finestres. Les obertures de la 
planta primera estan emmarcades per un 
entaulament sobre pilastres , mentre que 
les finestres de la segona planta es troben 
emmarcades per pilastres. 
Cada planta es manifesta exteriorment a 
través de la línia d’imposta.  
El remat de les façanes es realitza 
mitjançant una cornisa sostinguda per 
permòdols i rematada per una balaustrada. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades, amb 
especejament horitzontal 
a la planta baixa i de 
carreus a la planta 
primera. 

Fosa de les baranes dels 
balcons i reixes; fusteria de 
la porta d’entrada i cancell. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA SERRA. 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº105-107, carrer del Pare Sallarés 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA SERRA. 2.41 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Antic casal que cap als anys 40 (s. XX) es convertí en edifici d'habitatges 
plurifamiliar. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1891/Exp:50. (Rafael Estany) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1886/Exp:82. (Angel Ros Roca) 
 
 
 
 



CASA SERRA. 2.41 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA SERRA. 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gràcia nº105-107, carrer del Pare Sallarés 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA SERRA. 2.41 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Cultural, Tipològic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d’element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB - No s’autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l’estudi “La rajola decorativa a Sabadell”, previ 

acord amb les autoritats competents. 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Oleguer nº75 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA JAUME 
BRUTAU 

2.42 

 
AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta subterrània, planta baixa, dos pisos i golfes. Presenta la façana principal al carrer de Sant Oleguer 
fent cantonada amb el carrer de Bosch i Cardellach. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Oleguer nº75 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-8 

CASA JAUME 
BRUTAU 2.42 

 
AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes amb un tractament clàssic, caracteritzada per un ordre i un 
equilibri en la composició. La façana principal usa també la simetria, 
potenciant la part central, de tres cossos, respecte els laterals, d’un sol 
cos.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a partir de 
cinc eixos verticals marcats per les 
obertures. A cada eix s’hi situa una 
finestra a la planta baixa, un balcó a les 
plantes pis i una petita orbertura a les 
golfes. A l’eix central s’hi situa la porta 
d’accés. Els tres eixos centrals es 
remarquen mitjançant un petit retranqueig 
de la façana, avançant la part central 
respecte dels dos laterals, una gran 
balconada sustentada per mènsules a la 
planta primera que engloba les tres 
obertures i unes mènsules que sustenten 
la cornisa, que sols es troben en la part 
central. La façana lateral es composa 
seguint el mateix llenguatge de la façana 
principal. 
Remat de les façanes mitjançant una 
cornisa sustentada per mènsules a la 
franja central de la façana principal. 

Façana arrebossada i amb 
emmarcaments de les 
obertures amb pedra. 

Composició de façana. 
Reixes de ferro dels 
balcons. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Petit cancell i vestíbul amb 

escala i ascensor (el primer 
que es va col.locar a 
Sabadell). Destacar també 
elements decoratius interiors 
rellevants com paviments, 
falsos sostres .... 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Oleguer nº75 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA JAUME 
BRUTAU 

2.42 

 
AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Promotors del casal són:la viuda i els fills de Bonaventura Brutau. Els plànols 
d'aquest casal són de 1883 i el seu autor és Mariano Votó. L'any 1889 hi ha un 
porjecte signat per Gabriel Borrell, prolongació d'una terrassa i galeria i la paret 
de tanca amb façana al c. de Sant Oleguer. A partir de 1983 trobem ubicat en 
aquest casal el Conservatori Municipal. 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA JAUME BRUTAU 2.42 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA JAUME BRUTAU - CASA BRUTAU 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Oleguer nº75 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Cultural. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA JAUME 
BRUTAU 

2.42 

 
AUTOR: Marià Votó / Gabriel Borrell i Cardona (reforma) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1883 / 1889 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element.  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MONTLLÓ - CASA MONTLLOR 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº5-15 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA MONTLLÓ 2.43 

 
AUTOR: Joaquim Manich  i Comerma A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos de planta subterrània, planta baixa, pis i golfes, amb façana principal donant al carrer de Turull. Disposa d'un 
ampli jardí on es conserva un cos annex, antigament destinat a cotxera. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MONTLLÓ - CASA MONTLLOR 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº5-15 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-8 

CASA MONTLLÓ 2.43 

 
AUTOR: Joaquim Manich  i Comerma A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal del casal de composició simètrica i equilibrada, amb 
obertures a la planta baixa cobertes amb arcs carpanells i a la planta 
primera amb el perímetre rectangular i amb un entaulament sobre les 
llindes.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a partir de 
tres eixos verticals marcats per les 
obertures. L’eix central es remarca amb la 
porta d’entrada a la planta baixa i el balcó 
de major volada que els laterals a la 
planta pis, i amb un frontó circular sobre la 
llinda. Als eixos laterals s’hi situa un 
finestral a la planta baixa i un balcó a la 
planta pis. 
Remat de les façanes mitjançant una 
cornisa i balaustrada a la part superior. 

Façana estucada amb 
especejament de carreus 
al sòcol i arestes. 
Emmarcaments de les 
obertures i remat de façana 
amb pedra. 

Composició de façana. 
Reixes de ferro dels 
balcons, de la tanca del jardí 
i porta de la cotxera. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada, desguassant les aigües a totes les façanes. Part 
central del casal, que sobressurt una planta més , i cotxera, amb 
coberta a dues aigües. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Cobertes inclinades amb 

acabat de teules. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - A destacar: arrimadors, fets 

amb la tècnica de trepa. 
Paviments hidràulics. 
Lluernari de l’escala, amb 
vidre emplomat. Les 
vidrieres, treballades a l’àcid 
i arrimador d’estuc imitant el 
marbre. Galeria, amb vistes 
a l’ampli jardí.  

ALTRES EDIFICACIONS 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MONTLLÓ - CASA MONTLLOR 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº5-15 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA MONTLLÓ 2.43 

 
AUTOR: Joaquim Manich  i Comerma A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1922/Exp:55. (Bartolomé Montlló) 
 
 
 
 



CASA MONTLLÓ 2.43 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA MONTLLÓ - CASA MONTLLOR 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº5-15 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-8 

CASA MONTLLÓ 2.43 

 
AUTOR: Joaquim Manich  i Comerma A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1922 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
  
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 

d'elements protegits. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces de ofici. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
ELEMENT 
 

 E3 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

  



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL DEL CENTENARI - CASA CIRERA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº143-151 
ÚS ACTUAL: Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASAL DEL 
CENTENARI 

2.44 

 
AUTOR: Joan Caballé, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1861 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de tres cossos  de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal recull els trets característics de les intervencions dels 
mestres d’obres: austeritat, ordre, equilibri i simetria. La façana lateral només conserva les obertures exteriors de les plantes pis. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL DEL CENTENARI - CASA CIRERA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº143-151 
ÚS ACTUAL: Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASAL DEL 
CENTENARI 2.44 

 
AUTOR: Joan Caballé, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1861 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

  

  
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal del casal de composició simètrica i equilibrada, amb 
obertures a la planta baixa cobertes amb arcs rebaixats i a la planta 
primera amb el perímetre rectangular. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a 
partir de tres eixos verticals 
marcats per les obertures. A la 
planta baixa, les obertures s’han 
modificat per adaptar l’edifici als 
nous usos. A la planta primera 
s’han unificat totes les obertures 
amb un únic balcó. El remat de 
les façanes es realitza mitjançant 
una cornisa i un ampit a la part 
superior. La façana lateral 
segueix el mateix llenguatge de la 
façana principal. 

Façana estucada. - 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL DEL CENTENARI - CASA CIRERA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº143-151 
ÚS ACTUAL: Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASAL DEL 
CENTENARI 

2.44 

 
AUTOR: Joan Caballé, m.o. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1861 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1861/Exp:21. (Antonio Casanovas) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1891/Exp:71. (Jaime Sans Jaimé) 
 
 
 
 



CASAL DEL CENTENARI 2.44 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL DEL CENTENARI - CASA CIRERA 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº143-151 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Comerç a a la planta baixa; Oficines i serveis a les plantes pis. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASAL DEL 
CENTENARI 

2.44 

 
AUTOR: Joan Caballé, m.o. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1861 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element  
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB E2 - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
  
 
  
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Riego 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº52 
ÚS ACTUAL: Residència per a la gent gran. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Riego 

2.45 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casa de doble cos, de planta baixa i dues plantes pis. Destaca de la façana principal la seva sobrietat i l'equilibri i simetria en la 
seva composició. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Riego 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº52 
ÚS ACTUAL: Residència per a la gent gran. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA del carrer de 
Riego 2.45 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal, modificada recentment, actualment presenta dues 
franges horitzontals: el basament diferenciat amb un aplacat de pedra i 
la part superior revestida amb monocapa amb especejament 
horitzontal.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa a partir de 
tres eixos verticals i utilitzant la 
simetria. En l’eix central s’hi situa 
la porta d’accés a la planta baixa i 
dos balcons amb llosana a les 
plantes pis. Als eixos laterals s’hi 
situen  una finestra a la planta 
baixa i dos balcons sense llosana 
a les plantes pis. 
El remat de la façana es realitza 
mitjançant una  cornisa 
sustentada per permòdols. 

Actualment la façana té un 
revestiment a la planta baixa amb 
aplacat de pedra i a la resta de 
plantes s’utilitza un revestiment de 
monocapa amb especejament 
horitzontal. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta a dues aigües desguassant les aigües a la façana principal i 
posterior. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- -  

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Riego 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº52 
ÚS ACTUAL: Residència per a la gent gran. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Riego 

2.45 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer de 
Riego 

2.45 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Riego 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Riego nº52 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Residència per a la gent gran. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Riego 

2.45 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA BALSACH - CASA PLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº37 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BALSACH 2.46 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal cantoner de doble cos, de planta de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes i fent cantonada 
amb el carrer de Sant Pau. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BALSACH - CASA PLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº37 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA BALSACH 2.46 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R59  (màxim interés!!!!!!) 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal del casal de doble cos, amb una composició 
asimètrica però equilibrada, amb obertures adintellades, i amb 
entaulaments molt decorats. 
Façana principal de la casa seguint el mateix esquema però utilitzant un 
estil diferent. Les obertures de la planta baixa són cobertes amb arcs 
carpanells, mentre que la resta són arquitrabades. La façana del casal 
té impostes que marquen els diferents pisos, mentre que la de la casa 
no en té. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façanes principals composades a partir de 
dos eixos verticals marcats per les 
obertures, en un s’hi situa la porta d’accés 
a la planta baixa i en l’altre una finestra. A 
les plantes pis, als dos eixos s’hi situen uns 
balcons, a la planta primera del casal, 
aquest uneix les dues obertures mentre que 
a la planta segona hi ha dos balcons. En 
canvi, la casa té els quatre balcons iguals, 
amb la llosana de perfil arrodonit. Destaca 
els entaulaments de les plantes pis del 
casal, amb pedra molt treballada, sobretot a 
la planta primera. La façana lateral del 
casal segueix el mateix llenguatge de la 
principal, però es composa a partir d’un 
únic eix vertical.  
El remat de les façanes del casal es realitza 
a través d’una cornisa amb balaustrada a la 
part superior. 
El remat de la casa entre mitgeres es 
realitza mitjançant  uns merlets amb unes 
reixes de ferro forjat. 

Façana estucada amb 
especejament horitzontal 
als dos edificis. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Del casal: entrada amb cancell, hall, dues 
habitacions, arrencada de l’escala 
helicoidal, menjador i galeria envidriada 
amb vistes al pati. A la planta primera: saló 
central i habitacions. A la planta segona: 
golfes, que agafen part de la casa veïna. 

- Del casal: paviments de gres 
(Nolla), falsos sostres de 
gust neoclàssic, pintures de 
gust rococó, fusteries de 
gust neoclàssic. 

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA BALSACH - CASA PLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº37 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BALSACH 2.46 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa (reforma) A B C D 
ÈPOCA – ANY: Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 

  
BIBLIOGRAFIA 
El veïnat on la història encara es veu.Diari de Sabadell. Autor:Ache, Josep. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1919/Exp:47. (Angela Solá) 
 
 
 
 



CASA BALSACH 2.46 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA BALSACH - CASA PLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº37 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA BALSACH 2.46 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa (reforma) A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: Darrer quart S. XIX – 1918-19 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
 
  
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº39 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ÀNGELA 
SOLÀ, VÍDUA 
LLAGOSTERA 

2.47 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal entre mitgeres, de planta de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de les Planes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº39 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA ÀNGELA 
SOLÀ, VÍDUA 
LLAGOSTERA 

2.47 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’element es troba al carrer de les Planes, tancant pel sud la Plaça de Vila Arrufat, en un entorn on 
destaquen diversos casals també recollits pel PEPPS com són la Casa Balsach en la finca colindant o 
el Pompeu Casanovas al carrer de Sant Pau. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició simètrica a excepció 
de la planta baixa. El coronament, 
amb merlets situats als dos 
extrems i al centre, es completa 
amb baranes de forja. Les 
obertures de les plantes baixa i 
principal, presenten llindes més 
treballades bé amb formes 
arrodonides, bé amb relleus. El 
parament de façana es resol amb 
l’especejament propi de carreus 
fins a la planta baixa, on es 
remata amb el sòcol decorat amb 
una sanefa ondulant. 
Dels balcons amb una llosa força 
treballada i en forma de punxa 
arrodonida, destaquen les reixes. 

 Pel que fa als elements 
d’obra: llindes i lloses de les 
obertures principals, 
elements de coronament i 
tractament dels paraments 
de façana, així com reixes i 
baranes pel que fa als 
elements de forja. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº39 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ÀNGELA 
SOLÀ, VÍDUA 
LLAGOSTERA 

2.47 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA ÀNGELA SOLÀ, 
VÍDUA LLAGOSTERA 

2.47 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA ÀNGELA SOLÀ, VÍDUA LLAGOSTERA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de les Planes nº39 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA ÀNGELA 
SOLÀ, VÍDUA 
LLAGOSTERA 

2.47 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
  
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

- No s'autoritza la modificació de peces d'ofici. 
- No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC I4 - No s'autoritza modificació de vestíbul d'accés i caixa d'escala tipològics de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM SELVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº41, carrer de Narcisa Freixas nº39 
ÚS ACTUAL: Habitatge i oficina 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA I MAGATZEM 
SELVAS 

2.48 

 

AUTOR: Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza 
(inscripció a la façana) A B C D 

ÈPOCA – ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt d’edificació formada per dos cossos construïts en diferents períodes i compostos per habitatge en planta pis i local d'oficina 
en planta baixa, amb accés principal des del carrer de l’Illa i formant cantonada amb el carrer de Narcisa Freixas. Els dos cossos, 
dels quals en sobresurten dues galeries, es separen per una terrassa a nivell del pis. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM SELVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº41, carrer de Narcisa Freixas nº39 
ÚS ACTUAL: Habitatge i oficina 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA I MAGATZEM 
SELVAS 2.48 

 

AUTOR: Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza 
(inscripció a la façana) A B C D 

ÈPOCA – ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 63. Plafons. 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes es caracteritzen per una decoració d’estil noucentista, 
usant elements com la balaustrada, els timpans i els emmarcaments de 
pedra de les obertures. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal es composa a 
partir de set eixos verticals 
marcats per unes grans 
obertures, i utilitzant la simetria. 
Als eixos dels extrems de la 
planta baixa s’han situat les 
portes, amb entaulaments en 
forma de frontó clàssic, mentre 
que en la resta s’hi situen unes 
finestres rectangulars protegides 
amb reixes i amb pilastres als 
brancals. A la planta pis s’hi situa 
un balcó sobre cada porta, que en 
remarca els extrems, i una 
finestra en l’altre eix.  La façana 
que dóna al carrer de Narcisa 
Freixas es composa seguint el 
mateix llenguatge de la façana 
principal. El remat de les façanes 
es realitza mitjançant una 
balaustrada. 

Actualment la totalitat de façanes 
es troben arrebossades. 

Elements decoratius de 
façana: balaustrada, timpans 
i emmarcaments de les 
obertures 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. Al primer pis, trobem una terrassa situada entremig dels 
dos cossos,  d’on sobresurten  unes galeries. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM SELVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº41, carrer de Narcisa Freixas nº39 
ÚS ACTUAL: Habitatge i oficina 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA I MAGATZEM 
SELVAS 

2.48 

 
AUTOR: Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza 

(inscripció a la façana) A B C D 

ÈPOCA – ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1925/Exp:394. (Gertrudis Selvas Clot) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1925/Exp:743. (Gertrudis Selvas Clot) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1925/Exp:779. (Gertrudis Selvas Clot) 
 
 
 
 



CASA I MAGATZEM 
SELVAS 

2.48 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM SELVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer de l'Illa nº41, carrer de Narcisa Freixas nº39 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Habitatge i oficina 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA I MAGATZEM 
SELVAS 

2.48 

 
AUTOR: Juan Gordillo (signa els plànols); Santiago Casulleras i Forteza 

(inscripció a la façana) A B C D1 D2 

ÈPOCA – ANY: 1925 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
  
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NB 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de rajoles decoratives incloses a l'estudi "La rajola decorativa a Sabadell",  previ 
acord amb les autoritats competents. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA DESPATX Mª SAMPERE - CASA GUASCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº16 
ÚS ACTUAL: Administratiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA DESPATX Mª 
SAMPERE 

2.49 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ) i despatx 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal aïllat, de planta baixa i dos pisos, formant cantonada entre el carrer de la Indústria i el carrer de Sant Cristòfol. A la part 
posterior actualment hi ha situada la plaça de M. Crusafont  i Pairó, delimitada en un lateral per un cos annex de planta baixa que 
completa el conjunt. Aquest casal destaca tant per la seva composició volumètrica, com de façanes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA DESPATX Mª SAMPERE - CASA GUASCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº16 
ÚS ACTUAL: Administratiu 
C. URBANÍSTICA:   clau c-9 

CASA DESPATX Mª 
SAMPERE 2.49 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ) i despatx 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes amb abundants elements decoratius clàssics: brancals a mode 
de pilastres amb capitells jònics, i  dintells decorats a mode de fris a les 
obertures de la planta baixa; entaulaments en forma de frontó a les 
obertures de la planta primera; remat de cobertes amb balaustrades 
amb pinacles a les cantonades, i galeria posterior sustentada per 
columnes d’estil jònic. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façanes principal i lateral que 
conformen la cantonada, amb un 
tractament més ric respecte les 
altres dues. Aquestes façanes es 
composen a partir de tres franges 
horitzontals que  corresponen a 
cada planta. Les diferents plantes 
es diferencien a través del 
tractament diferenciat de 
l’estucat, el tipus d’obertura i el 
seu emmarcament, i amb l’ajuda 
de les línies de les impostes, des 
d’on arrenquen els balcons.  
La façana posterior, que dóna a la 
plaça de M. Crusafont i Pairó, 
conté una gran galeria circular 
sustentada per columnes 
jòniques. 
Remat de les façanes a través 
d’una cornisa amb balaustrada a 
la part superior. 

Actualment la totalitat de les 
façanes es troben estucades amb 
especejament de carreus, molt més 
marcats a la planta baixa que a la 
resta. 

Tractament de les façanes, 
composició i elements 
decoratius. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - Balaustrada i pinacles 

situats a les cantonades. 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA DESPATX Mª SAMPERE - CASA GUASCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº16 
ÚS ACTUAL: Administratiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA DESPATX Mª 
SAMPERE 

2.49 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ) i despatx 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 

CASA DESPATX Mª 
SAMPERE 

2.49 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA DESPATX Mª SAMPERE - CASA GUASCH 
LOCALITZACIÓ:  carrer de la Indústria nº16 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Administratiu 
C. URBANÍSTICA: clau c-9 

CASA DESPATX Mª 
SAMPERE 

2.49 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà (EDIF. RESID. URBÀ) i despatx 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element 
 
 
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES M. BAYGUAL  2.50 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Parella de cases de planta baixa i pis, una d’elles formant cantonada amb el carrer d’Alfons Sala. Destaca l'ornamentació de les 
seves façanes. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASES M. 
BAYGUAL 2.50 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façanes principals donant al carrer de Quevedo amb decoració d’estil 
Noucentista. La façana que dóna al carrer d’Alfons Sala conté la part 
que forma part de l’habitatge, una tanca que limita un pati posterior i un 
cos annexe que té la funció de garatge i que té l’entrada per a vehicles.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes es composen amb a 
partir d’uns eixos verticals que es 
corresponen a les obertures de cada 
planta. L’eix on es situa la porta 
d’accés es remarca amb un balcó a 
la planta primera, mentre que a la 
resta d’eixos s’hi situen unes 
finestres. La cantonada es resolt de 
manera circulari emmarcada per 
pilastres, amb una gran obertura a 
mode de balconada, al primer pis, 
aguantada per quatre columnes 
jòniques i amb la llinda decorada 
amb tríglifs i dentells. 
Remat de les façanes mitjançant 
una cornisa que recorre tota la 
façana, augmentat la seva volada en 
la zona de la cantonada, la qual està 
rematada per un frontó foradat, fet 
que manifesta, encara més, la 
importància visual de la cantonada 
respecte la resta de l’edifici, coronat 
per un ampit simple. 

Actualment la façana es troba 
arrebossada. 

Reixes de les obertures. 
Tractament de la cantonada: 
obertura de la planta pis, 
amb decoració de la llinda  i 
cornisa. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana transitable tipus terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES M. BAYGUAL  2.50 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1917/Exp:368. (M. Baygual) 

 
 
 



 

CASES M. BAYGUAL 2.50 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 



DENOMINACIÓ: CASES M. BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº2-4, carrer d'Alfons Sala 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASES M. 
BAYGUAL 

2.50 

 
AUTOR: Francesc de Paula Nebot A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 

 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA MAGDALENA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº6-8 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA MAGDALENA 
BAYGUAL 

2.51 

 
AUTOR: Josep Vila i Juanicó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici de planta baixa i dues plantes pis entre mitgeres. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MAGDALENA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº6-8 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA MAGDALENA 
BAYGUAL 2.51 

 
AUTOR: Josep Vila i Juanicó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal donant al carrer de Quevedo 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana es composa mitjançant una 
simetria que es trenca a la planta baixa, 
modificada posteriorment per a  
incorporar-hi la porta d’accés per a 
vehicles que segurament substituia una 
porta i una finestra semblants a les  
actuals. La façana es composa a partir 
d’una franja central molt més àmplia, i 
dues de laterals, que contenen una porta 
més estreta a la planta baixa i un petit  
òcul de forma estrellada sobre d’aquesta, 
una motllura rectangular a la planta 
primera i un altre òcul semblant a l’anterior 
però més gran a la planta segona. La 
franja central es remarca de la resta 
mitjançant una gran balconada que uneix 
les dues balconeres de la planta pis, i per 
l’aplacat de pedra que a la planta segona 
engloba les dues finestres centrals. 
Remat de la façana mitjançant una 
cornisa amb una volada considerable. 

Actualment la façana es 
troba revestida amb 
aplacat de pedra 
combinada amb maó vist. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana transitable tipus terrat. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA MAGDALENA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº6-8 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA MAGDALENA 
BAYGUAL 

2.51 

 
AUTOR: Josep Vila i Juanicó A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest projecte fou aprovat el 13 de juliol de 1942 per Joaquim Manich i 
Comerma. La persona que encarrega la obra és Magdalena Baygual i Bas. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Expedient d'obres.1942/Exp:383. (Magdalena Baygual Bas) 
Arxiu Municipal. Expedient d'obres.1942/Exp:687. 
 
 
 



 

CASA MAGDALENA 
BAYGUAL 

2.51 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA MAGDALENA BAYGUAL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº6-8 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA MAGDALENA 
BAYGUAL 

2.51 

 
AUTOR: Josep Vila i Juanicó A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1942 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Obra nova, Ampliació 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Quevedo 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº10 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge ?????? 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Quevedo 

2.52 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1943 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble format per un edifici entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, donant la seva façana principal al carrer de 
Quevedo, on s’hi ubica l’accés a l’habitatge. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Quevedo 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº10 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge ?????? 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA del carrer 
Quevedo 2.52 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1943 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal de l’habitatge, compta amb un basament amb estuc 
imitant pedra a planta baixa, un segon nivell amb única llosa de balcó a 
planta primera amb dues obertures arquitrabades balconeres i 
coronament a planta segona, amb quatre obertures tipus arquacions 
sostingudes per columnes i rematades superiorment per cinc petites 
finestres cegues amb emmarcaments de pedra. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal, donant al carrer de 
Quevedo, es composa a partir de dos 
eixos verticals (modificat un d’ells a planta 
baixa per l’aparició d’una porta de 
garatge), a partir dels quals a planta baixa 
hi trobem la porta d’accés i una finestra 
lateral, a planta primera una finestra 
balconera i dues arquacions del grup de 
quatre. El conjunt es corona superiorment 
per petita cornisa, amb retranqueig 
arribant a les mitgeres. 

Actualment la façana es 
troba amb basament 
d’estuc imitant 
especejament de pedra i 
imposta separant la part 
superior arrebossada. 

Coronament superior 
esglaonat a les mitgeres, 
emmarcaments de les 
obertures, barana, finestra 
quatrífora i ventilacions 
superiors. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Quevedo 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº10 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge ?????? 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Quevedo 

2.52 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1943 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



 

CASA del carrer 
Quevedo 

2.52 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer Quevedo 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº10 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge ?????? 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Quevedo 

2.52 

 
AUTOR: _ A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1943 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Obra nova, Ampliació 
 



 



 
DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau d-2 

TORRE TURULL 2.53 

 
AUTOR: – A B C D 
ÈPOCA – ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i torratxa central en planta pis, envoltat per jardí i vallat perimetralment. L’habitatge, de 
planta quadrada, composa les seves façanes a partir de quatre eixos verticals. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau d-2 

TORRE TURULL 2.53 

 
AUTOR: – A B C D 
ÈPOCA – ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’extrem est de l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell, sobre un penya segat al 
marge esquerra del Riu Ripoll. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

   
 
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes d’aquest habitatge, de planta quadrada i simetria 
volumètrica, es composen a partir de quatre eixos verticals, rematades 
per la coberta a quatre vessants i torratxa central. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Les façanes del cos principal de planta 
baixa, es troben composades a partir de 
quatre eixos verticals on s’hi troben les 
obertures tipus balconeres. Les façanes 
de la torratxa superior rematades 
superiorment per balustrades, compten 
amb quatre façanes idèntiques, 
composades a partir d’un ritme de tres 
obertures balconeres amb arcada i 
balustres de terracota. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Coberta del cos principal de l’edifici a quatre vessants, ubicant-se la 
torratxa al carener central d’aquestes. Coberta de la torratxa plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada 

amb teula àrab. 
- 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº80-82 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau d-2 

TORRE TURULL 2.53 

 
AUTOR: – A B C D 
ÈPOCA – ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



TORRE TURULL 2.53 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 



DENOMINACIÓ: TORRE TURULL 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº80-82 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau d-2 

TORRE TURULL 2.53 

 
AUTOR: – A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: Principis S. XX 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NB 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
- No s'autoritza la modificació de peces de ofici 
- No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB 
 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC   - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  
ALTRES NB 

 
NB 

 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 
 - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CAN DIVIU - TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Can Diviu nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau a-3 

CAN DIVIU 2.54 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa, planta pis i torratxa central al pis superior. Es troba envoltat per jardí i vallat 
perimetralment. L’habitatge, de planta quadrada amb porxada donant al jardí, presenta una volumetria totalment simètrica a tres dels 
seus costats. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CAN DIVIU - TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Can Diviu nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau a-3 

CAN DIVIU 2.54 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat.  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba fora de la trama urbana, en un entorn natural i d’explotació agrícola, molt proper a 
l’aeroport de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Inventari de reixes R76  

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular  
Deficient 

FAÇANA 
Les façanes d’aquest habitatge, de planta quadrada i simetria 
volumètrica, compten amb basament englobant planta baixa, planta 
primera i golfes, amb cornisa superior i coberta inclinada a quatre 
vessants, separant el pla del basament del de la torratxa central a 
planta segona. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
El basament de les façanes es composen 
majoritàriament a partir de tres eixos 
verticals, amb obertures tipus balconera 
d’arc recte a cadascun d’ells. La torratxa 
superior es composa a partir de dos eixos 
verticals, també amb obertures d’arc recta 
a cadascun d’ells. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
arrebossades amb alt 
despreniment. 

Volumetria del conjunt, ritme 
d’obertures d’arc recte i 
línies d’imposta i reixes. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta del basament a quatre vessants, ubicant-se la torratxa al 
carener central d’aquestes. Coberta de la torratxa plana amb ressalt de 
part central inclinada a quatre vessants. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ Coberta inclinada de 

basament acabada amb 
teula àrab. 

_ 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CAN DIVIU - TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Can Diviu nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau a-3 

CAN DIVIU 2.54 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat . 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CAN DIVIU 2.54 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CAN DIVIU - TORRE GORINA 
LOCALITZACIÓ:  Can Diviu nº1 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau a-3 

CAN DIVIU 2.54 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
AGRÍCOLA RODAL: 
Edificacions residencials unifamiliars emplaçades originàriament al camp, estretament relacionades amb l’activitat agrícola i 
ramadera. Algunes d’elles actualment donen nom a nous barris que han ocupat les seves terres. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Cultural, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NB 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NB 
NC 
NC 
NB 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB 
NB 

 - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 

ALTRES NB 
NB 

 - No s'autoritza tancat perimetral de propietat amb tanca opaca. 
 - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Turull 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº53, carrer Gurrea 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Turull 

2.55 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

 

 
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i planta pis tipus golfes, formant cantonada amb els carrers de Turull i Gurrea. 
És en aquest darrer carrer on constitueix façana la tanca del jardí posterior. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Turull 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº53, carrer Gurrea 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA del carrer 
Turull 2.55 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

  
 

 
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular  
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal d’aquest habitatge, ubicada al carrer de Turull 
compta amb la majoria d’obertures i es composa a partir de tres eixos 
verticals clars, rematada superiorment per cornisa, frontó i balustres. A 
l’eix central de simetria s’hi troba la porta d’accés i una petita finestra 
donant a golfes de planta primera, sobresortint lleugerament l’acabat 
del pla de façana, mentre que als dos eixos laterals hi trobem obertures 
tipus finestra a planta baixa i també finestra de golfes a planta primera.  
La façana lateral, de dimensions mínimes, compta amb una única 
obertura a planta baixa, sobre la que ja s’hi ubica el terrat a nivell de 
planta primera. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal té una composició 
neta i clara: ressalt de les cantonades, 
tractament diferencial a les obertures de 
basament, obertures ubicades als eixos 
verticals i ressalt de l’eix de simetria 
format per l’accés principal i remat de 
frontó superior. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades, amb ressalts de 
pedra artificial als 
emmarcaments d’obertures 
de planta baixa. 

Simplicitat ornamental i 
d’ordre de la façana 
principal. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta de l’edifici plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
 
 
 
 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Turull 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº53, carrer Gurrea 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Turull 

2.55 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



CASA del carrer Turull 2.55 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer Turull 
LOCALITZACIÓ:  carrer Turull nº53, carrer Gurrea 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Turull 

2.55 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Obra nova, Ampliació 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Cugat 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Cugat nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i restauració. (sembla que només s’utilitzi com a bar) 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Cugat 

2.56 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge unifamiliar entre mitgeres format per dos cossos, un d’ells ubicat en cantonada donant als carrers de St. Cugat i de St. 
Feliu en planta baixa i pis i l’altre, amb façana al carrer de St. Cugat, en planta baixa. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Cugat 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Cugat nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i restauració. (sembla que només s’utilitzi com a bar) 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Cugat 2.56 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Ambdós cossos compten amb una cornisa superior sortint del pla de 
façana i suportada per mènsules amb treballs decoratius, les quals 
també es troben a les llosanes dels balcons. El cos ubicat en 
cantonada, té la seva façana més llarga donant al carrer de St. Cugat i 
composada amb quatre eixos verticals, tinguent el quart l’obertura de 
planta baixa desplaçada. L’altra façana, donant al carrer St. Feliu, es 
composa per un únic eix vertical, amb obertures balconeres a ambdues 
plantes. El segon cos, de planta baixa, compta amb una única obertura 
central i sobre la cornisa barana amb pedra ornamentada. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façanes composades a partir d’eixos 
verticals, combinant obertures tipus 
finestra i balconades al carrer de St. 
Cugat i únicament balconades al carrer de 
St. Feliu. A la part superior, en destaca la 
cornisa que surt del pla de façana, 
suportada per mènsules amb pedra 
treballades. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
acabades lliscades i 
pintades, amb un 
modulatge a trencajunt a la 
planta baixa. 

Elements amb pedra 
treballada formant mènsules 
de les lloses dels balcons i 
cornisa superior.  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana, no trobant cap baixant a les façanes. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Cugat 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Cugat nº1 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i restauració. (sembla que només s’utilitzi com a bar) 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Cugat 

2.56 

 
AUTOR: Desconegut A B C D 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer de Sant 
Cugat 

2.56 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Cugat 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Cugat nº1 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i restauració. (sembla que només s’utilitzi com a bar) 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Cugat 

2.56 

 
AUTOR: Desconegut A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: – 
ÚS ORIGINAL: Habitatge unifamiliar 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s’autoritza l’enderroc ni desplaçament de conjunt protegit 
VOLUMETRIA NC  - No s’autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l’element 
FAÇANES NC 

NC 
NC 

 - No s’autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades 
 - No s’autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades 
 - No s’autoritza la modificació de peces d’ofici 

ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 
competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer del Sol 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Sol nº108 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer del 
Sol 

2.57 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: _ 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge entre mitgeres de planta baixa, planta pis i golfes, amb façana profusament decorada rematada per una balustrada. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer del Sol 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Sol nº108 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA del carrer del 
Sol 2.57 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: _ 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal d’aquest habitatge, la qual dóna al carrer del Sol, 
segueix la composició i ritme dels cànons clàssics. Aquesta està 
formada per un cos principal i una franja lateral completament massissa 
i diferenciada de la resta també pel coronament sense balustrada.  

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composada a partir de tres eixos verticals 
remarcats per les obertures, a la planta 
baixa s’ubica a l’intercolumni central la 
porta d’accés i als laterals dues finestres 
de grans dimensions. A la planta pis, en 
els eixos laterals, s’ubica un balcó amb un 
entaulament sostingut per unes pilastres 
que emmarquen les obertures. A les 
golfes, els tres eixos coincideixen amb 
tres obertures el.líptiques  sobre les quals 
s’hi troba una cornisa i sobre d’aquesta, 
una balustrada, ambdues extremadament 
treballades. 

Actualment la façana es 
troba estucada, amb 
especejament horitzontal a 
la planta baixa en forma de 
carreus. 

Treballs de decoració de 
planta pis i golfes, cornisa i 
balustrada. Treballs de forja 
de les finestres de la planta 
baixa. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer del Sol 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Sol nº108 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer del 
Sol 

2.57 

 
AUTOR: _ A B C D 
ÈPOCA – ANY: _ 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer del Sol 2.57 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer del Sol 
LOCALITZACIÓ:  carrer del Sol nº108 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer del 
Sol 

2.57 

 
AUTOR: _ A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: _ 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Francesc 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº25 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Francesc 

2.58 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis. Destaquen de la façana principal, els detalls ornamentals que emmarquen 
les obertures i el coronament. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Francesc 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº25 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Francesc 2.58 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal d’aquest habitatge, es composa a partir de tres 
eixos verticals clars, rematada superiorment per una cornisa amb 
mènsules ubicades als intereixos de composició. A planta baixa trobem 
la porta d’accés a l’eix central de simetria mentre que sobre els dos 
eixos laterals s’hi troben dues obertures tipus finestra. A la planta 
primera, coincidint també amb els tres eixos, s’hi troben tres obertures 
tipus balconera amb llosa de balcó continua amb mènsules i barana de 
forja. La totalitat d’obertures compten amb el dintell ressaltat. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana amb composició neta i clara: 
obertures ubicades sobre tres eixos 
verticals, remarcant-se l’eix de simetria 
per l’accés principal i llosa de balcó 
continua abraçant la totalitat d’obertures 
de planta primera. 

Actualment la façana es 
troba estucada, amb 
especejament horitzontal. 

_ 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Francesc 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº25 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Francesc 

2.58 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer de Sant 
Francesc 

2.58 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer de Sant Francesc 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº25 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA del carrer de 
Sant Francesc 

2.58 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA AGNÈS SINGLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº21-23 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA AGNÈS 
SINGLA 

2.59 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

 
 
Habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i pis, amb façana principal al carrer de St. Francesc. Destaca la simetria de la 
façana, amb balcó corregut a la planta pis. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA AGNÈS SINGLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº21-23 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA AGNÈS 
SINGLA 2.59 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal d’aquest habitatge, ubicada al carrer de St. 
Francesc, es composa a partir de dos eixos verticals els quals reben 
tractament diferent l’un de l’altre. A l’eix de mà esquerra s’hi ubica en 
planta baixa l’accés principal coronat per un òcul i a planta primera s’hi 
troba una obertura tipus balconera amb llosa de balcó individual, 
coronat per cornisa superior amb un segon òcul i discrets treballs de 
pedra artificial, lleugerament més elevat que la cornisa general de tota 
la façana. El segon eix, amb tractament més sobri, hi  trobem una 
obertura tipus finestra a cada planta. La totalitat d’obertures estan 
formades per arcs de mig punt. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La composició d’aquesta façana formada 
per dos eixos verticals, fa distinció de l’eix 
on s’hi ubica la porta d’accés a l’habitatge, 
tant pels oculs com pel remat de la 
cornisa superior. 

Actualment la façana es 
troba estucada amb un 
lleuger especejament 
horitzontal, amb lleugers 
treballs de pedra artificial 
als emmarcaments 
d’obertures i coronament 
superior. 

Tractament de la cornisa 
superior, oculs i 
emmarcaments d’obertures. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA AGNÈS SINGLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº21-23 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA AGNÈS 
SINGLA 

2.59 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



CASA AGNÈS SINGLA 2.59 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA AGNÈS SINGLA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Sant Francesc nº21-23 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA AGNÈS 
SINGLA 

2.59 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Cervantes 
LOCALITZACIÓ:  carrer Cervantes, 83-87 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Cervantes 

2.60 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Originàriament estava format per dues cases de rengle als núms. 63-65, de planta baixa i pis i un casal de planta baixa, pis i golfes 
al núm. 67. Recentment s'ha construït un edifici de nova planta de plurihabitatges, mantenint i rehabilitant la façana del núm 67. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Cervantes 
LOCALITZACIÓ:  carrer Cervantes, 83-87 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA del carrer 
Cervantes 2.60 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
- 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana del núm 67, que pertany a un casal de tres cossos, usa un 
llenguatge sobri, destacant la forja dels balcons i reixes de protecció de 
les finestres de la planta baixa, així com també els emmarcaments 
decoratius de les obertures de la planta baixa. En les façanes es 
marquen exteriorment les diferents plantes mitjançant l’ús d’impostes. 
La construcció del nou edifici comporta una remunta d'una planta 
reculada de l'alineació del carrer. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal del núm 67, de planta 
baixa, planta pis i golfes, es composa a 
partir de tres eixos verticals i usant la 
simetria. En l’eix central s’hi situa la porta 
a la planta baixa,  una balconera a la 
planta pis i una petita finestra a les golfes. 
Als eixos laterals s’hi situen una finestra a 
la planta baixa i una balconera a la planta 
pis, i idèntica a la del centre, i una finestra 
les golfes també idèntica a la del centre. 
Les tres balconeres de la planta pis 
s’uneixen amb un únic balcó corregut.  
El remat de les façanes es realitza 
mitjançant una cornisa, que en el nº 67 es 
corona amb un mur massís. 

La façana es troba 
arrebossades i pintades, 
amb emmarcaments de les 
obertures i línies 
d’impostes fets amb pedra 
pintada. 

- 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Originàriament eta a dues aigües i ha passat a ser plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
-  - 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del carrer Cervantes 
LOCALITZACIÓ:  carrer Cervantes, 83-87 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Cervantes 

2.60 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del carrer 
Cervantes 

2.60 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del carrer Cervantes 
LOCALITZACIÓ:  carrer Cervantes, 83-87 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Plurihabitatges 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA del carrer 
Cervantes 

2.60 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL: - 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA POMPEU CASANOVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA POMPEU 
CASANOVAS 

2.61 

 
AUTOR: Podria ser de Rafael Estany i Casals, m.o.?????? A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Habitatge unifamiliar amb planta en creu, destaca el joc de volums i cobertes així com el jardí, que pot llegir-se des de l'espai públic. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA POMPEU CASANOVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA POMPEU 
CASANOVAS 2.61 

 
AUTOR: Podria ser de Rafael Estany i Casals, m.o.?????? A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
El volum principal d’aquest habitatge, de línies netes i inexistència 
d’ornamentació, compta amb la façana principal d’amplada molt més 
reduïda que la lateral, donant al carrer de Sant pau.  Aquesta es 
composa a partir d’un eix central, on s’hi ubica a nivell de planta baixa 
un gran portal i obertura balconera a planta primera. La façana lateral, 
de més amplada, es troba composada a partir de tres eixos verticals, 
trobant-s’hi dues obertures de doble alçada a planta baixa i balconeres 
a planta primera. El tercer eixcompta actualment amb la balconera 
tapiada i  una única obertura a planta baixa. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façanes de composició neta i clara: 
obertures ubicades sobre tres eixos 
verticals a la lateral i sobre un únic eix a 
façana principal. 

Actualment les façanes es 
trobes estucades, sense 
especejament ni ressalt als 
emmarcaments de les 
obertures, a excepció de la 
portalada de planta baixa, 
on s’hi troben carreus 
vistos amb guardacantó 
inferior. 

Inexistència 
d’emmarcaments de les 
obertures, portalada d’accés 
amb carreus vistos i 
guardacantó. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta inclinada a doble vessant, amb carener perpendicular a façana 
principal. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Coberta a doble vessant. _ Coronament de coberta, 

quedant el ràfec ocult. 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA POMPEU CASANOVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº56 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA POMPEU 
CASANOVAS 

2.61 

 
AUTOR: Podria ser de Rafael Estany i Casals, m.o.?????? A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA POMPEU 
CASANOVAS 

2.61 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA POMPEU CASANOVAS 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Pau nº56 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA POMPEU 
CASANOVAS 

2.61 

 
AUTOR: Podria ser de Rafael Estany i Casals, m.o.?????? A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NB 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC 
 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASES de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº194-196 
ÚS ACTUAL: Hoteler 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASES de la Rambla  2.62 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 (segons gravat a dintell d’obertura d’un dels dos immobles) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt format per dos immobles entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicades a la Rambla. De la façana principal en 
ressalta el tractament homogeni d’ambdúes, amb clars eixos verticals de composició i llosa de balcó continu a planta primera. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASES de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº194-196 
ÚS ACTUAL: Hoteler 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASES de la 
Rambla 2.62 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 (segons gravat a dintell d’obertura d’un dels dos immobles) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal, formada per dos immobles, compta amb basament 
continu amb cinc portalades d’arc recte. A les plantes pis es 
distingeixen els dos immobles, un d’ells compta amb tres obertures 
balconeres amb llosa de balcó continua a planta primera i tres finestres 
a planta segona. El segon immoble compta amb dues obertures 
balconeres a planta primera i dues a planta segona. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana composada per dos immobles 
amb basament continu. Un d’ells es 
composa a partir de tres eixos verticals i 
l’altre a partir de dos, distingint-se un 
immoble de l’altre pel tractament 
d’emmarcaments d’obertures, línies 
d’imposta, dimensions d’obertures a 
planta segona i cornisa superior. 

Ambdues façanes es 
troben acabades amb 
aplacat de pedra al 
basament i estuc amb 
especejament a trencajunts 
a les plantes pis. 
Tractament distintiu d’una 
a l’altre per emmarcaments 
d’obertures i tractament 
d’escupidors. 

Escupidors a dentell, dintells 
d’obertures amb frontons 
gravats, coronament, línies 
d’imposta, distinció de 
basament. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASES de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº194-196 
ÚS ACTUAL: Hoteler 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASES de la Rambla  2.62 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1922 (segons gravat a dintell d’obertura d’un dels dos immobles) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASES de la Rambla 2.62 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASES de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº194-196 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Hoteler 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASES de la 
Rambla 

2.62 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1922 (segons gravat a dintell d’obertura d’un dels dos immobles) 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza cap intervenció ni tractament en aquest element si no és a partir del reconeixement del bé en 

el seu conjunt. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza cap intervenció ni tractament en aquest element si no és a partir del reconeixement del bé en 

el seu conjunt. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº243 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA de la Rambla 2.63 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat a la rambla. De la façana principal en destaca el seu acabat 
d’estuc amb relleus florals i els treballs als dintells de les obertures a les plantes pis. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº243 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA de la Rambla 2.63 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal de l’immoble, amb composició seguint canons 
clàssics (distinció de basament, reducció d’obertures i volades de lloses 
de balcó en alçada i ressalt de l’eix de simetria per frontó a cornisa ), 
compta amb portal d’accés d’arc recte i obertura tipus finestra d’arc 
rebaixat al basament. Aquest es separa de la resta de plantes pis per 
línia d’imposta coincident amb llosa de balcó continua. A les plantes pis 
s’hi troben dues obertures tipus balconera d’arc recte, amb llosa de 
balcó individual a la planta segona. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana composada a partir de dos eixos 
verticals, amb coincidència d’obertures a 
plantes pis i ressalt d’eix de simetria per 
frontó a cornisa superior. 

Basament estucat amb 
especejament horitzontal i 
ressalt d’emmarcaments 
d’obertures. Plantes pis 
amb sòcol estucat continu i 
panys generals amb relleus 
florals. 

Emmarcaments d’obertures 
de plantes pis, amb frontons 
als dintells i ressalts de 
brancals. Estuc de les 
plantes pis amb relleus 
florals. Cornisa amb frontó 
central. Lloses de balcó i 
línies d’imposta. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº243 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA de la Rambla 2.63 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA de la Rambla 2.63 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA de la Rambla 
LOCALITZACIÓ:  Rambla nº243 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA de la Rambla 2.63 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
ALTRES NB  - No s'autoritza retirada de reixes incloses a "l'inventari de reixes", previ acord amb les autoritats 

competents. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: LA FUNERÀRIA - IMPREMTA VIVES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Joan nº24 
ÚS ACTUAL: En desús. 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

LA FUNERÀRIA 2.64 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals. A B C D 

ÈPOCA – ANY: 1878-1884. Durant els anys 1930 a 1950, s’enderroca l’edifici 
original del carrer de la Borriana i es construeix l’edifici actual. 

ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i impremta. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble format per dos edificis entre mitgeres diferents i autònoms, separats per un pati de ventilació, donant façana als carrer de 
Sant Joan i de la Borriana. L’habitatge que dóna façana al carrer de Sant Joan, presenta planta baixa i dues plantes pis (més 
remunta posterior) formades a partir de dues crugies en planta. L’edifici del carrer de Borriana, de tipologia industrial, compta també 
amb planta baixa i dues plantes pis i disposa d'un pati central cobert de triple alçada. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES   

 



 
DENOMINACIÓ: LA FUNERÀRIA - IMPREMTA VIVES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Joan nº24 
ÚS ACTUAL: En desús. 
C. URBANÍSTICA:   clau c-5 

LA FUNERÀRIA 2.64 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals. A B C D 

ÈPOCA – ANY: 1878-1884. Durant els anys 1930 a 1950, s’enderroca l’edifici 
original del carrer de la Borriana i es construeix l’edifici actual. 

ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i impremta. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal de l’habitatge, donant al carrer de Sant Joan, es 
composa a partir de dos eixos verticals clars coincidents amb les 
crugies interiors. A nivell de planta baixa s’hi troben dues obertures 
balconeres amb arc de mig punt i obertures arquitrabades balconeres a 
la resta de plantes, amb lloses de balcó les coincidents amb la cruixia 
més ample. D’aquestes, en destaca el gran finestral de planta primera 
sostinguda per columnes de ferro colat, que trenca la simetria del 
conjunt de la façana.  
La façana principal de l’edifici industrial, donant al carrer de Borriana, 
compta amb una gran obertura central agafant els tres eixos centrals i 
cinc obertures arquitrabades les plantes primera i segona. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana del carrer de Sant Joan, compta 
amb línies d’imposta que separen les 
plantes, tinguent el conjunt una 
composició neta i clara, trencada 
voluntàriament pel gran finestral de planta 
primera. S’hi troba també una remunta 
posterior, la qual trenca també amb 
l’harmonia del conjunt. 

La façana es troba 
actualment arrebossada, 
ressaltant-ne els 
emmarcaments 
d’obertures, les línies 
d’imposta, les lloses de 
balcó i els elements 
decoratius amb pedra. 

Lloses de balcó amb 
pormòduls. Peces de ressalt 
amb pedra. Penja persianes 
i persianes alicantines de 
fusta. Frontó sostingut per 
pilastres estriades a 
obertura de planta primera. 
Baranes i columnes de 
finestral de fosa, reixes de 
ferro forjat. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

COBERTA 
Part de la coberta a dues vessants, amb carener paral·lel al carrer de 
Sant Joan i part plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Coberta inclinada acabada 

amb teula àrab. 
- 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  

Regular 

Planta de l’habitatge composada a partir de dues crugies separades per 
una paret de càrrega trencada per la caixa d’escala amb volta de maó. 
L’edifici industrial destaca pel seu pati central, així com la solució 
estructural i constructiva amb utilització de ferro i formigó 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- Existència de falsos 

sostres a les plantes 
nobles, paviment de 
marbre i barrots de fosa al 
nucli d’escala 

Falsos sostres amb 
elements decoratius i en 
forma de volta a l’accés. 
Pilar d’arrencada de l’escala. 
Mobiliari de planta primera i 
làmpades del edifici del 
carrer de Borriana. Suports 
estructurals de l’edifici del 
carrer de Borriana 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

- 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
- - - 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: LA FUNERÀRIA - IMPREMTA VIVES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Joan nº24 
ÚS ACTUAL: En desús. 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

LA FUNERÀRIA 2.64 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals. A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1878-1884. Durant els anys 1930 a 1950, s’enderroca l’edifici 

original del carrer de la Borriana i es construeix l’edifici actual. 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  i impremta. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Aquest edifici va ser construït l'any 1878, sota direcció de Rafael Estany, com a 
impremta i habitatge, el promotor fou Antoni Vives. Dos anys més tart es demana 
permís per construir una impremta a la part de darrere, c. de la Borriana. L'any 
1884 el senyor Antoni Vives demana un permís per ampliar la casa del c. de Sant 
Joan, el facultatiu encarregat continua essent Rafael Estany. Entre 1930 i 1950 la 
Casa de la Caritat (propietària de l'edifici) enderroca l'edifici del c. de la Borriana i 
construeix l'edifici actual. Posteriorment, a partir del 1960 aproximadament va 
allotjar els serveis de la funerària municipal. 
 

  
BIBLIOGRAFIA 
-D'impremtes i d'impressors a Sabadell. Quadern VII. Autor:Sallarès, Joan. 
Edifici de l'antiga Impremta Vives i l'antiga Funerària. Autor:VVAA. 
Impremtes de Sabadell en el anys 1901-1938 i les seves publicacions. Autor:Subirana, Rafael. 
La casa Vives abans de la funerària.Diari de Sabadell. 
 
 
NOTES FOTOS 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1979/Exp:1322. (Cristobal Torra Casal) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1884/Exp:145. (Antoni Vives) 
Arxiu Municipal. Expedients generals de foment.1935/Exp:1576. (Isidre Torra) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1879/Exp:18. (Antoni Vives) 
Arxiu Municipal. Expedients generals de foment.1880/Exp:19. (Rafael Estany) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1878/Exp:25. (Imprenta Vives) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1945/Exp:377. (Tomás Constantí Jové) 
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1880/Exp:77. (Antoni Vives) 
 
 
 
 



LA FUNERÀRIA 2.64 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: LA FUNERÀRIA - IMPREMTA VIVES 
LOCALITZACIÓ:  carrer Sant Joan nº24 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: En desús. 
C. URBANÍSTICA: clau c-5 

LA FUNERÀRIA 2.64 

 
AUTOR: Rafael Estany i Casals. A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1878-1884. Durant els anys 1930 a 1950, s’enderroca l’edifici 

original del carrer de la Borriana i es construeix l’edifici actual. 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà i impremta. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
INTERIORS NC 

NC 
 - No s'autoritza modificació de sistema funcional interior, tipològic de l'element. 
 - No s'autoritza modificació de sistema estructural a forjats tipològics de l'element. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del passeig de la Plaça Major 
LOCALITZACIÓ:  passeig de la Plaça Major nº34-36, carrer Mestre Rius nº1-5 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i comerç. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del passeig de 
la Plaça Major 

2.65 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat en doble cantonada donant façana al Passeig de la Plaça Major i als 
carrer de la Borriana i Mestre Rius. Les tres façanes compten amb obertures d’arc recte, emmarcades amb pedra vista al Passeig 
de la Plaça Major i unificades per la cornisa superior. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA del passeig de la Plaça Major 
LOCALITZACIÓ:  passeig de la Plaça Major nº34-36, carrer Mestre Rius nº1-5 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i comerç. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA del passeig 
de la Plaça Major 2.65 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà . 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular  
Deficient 

FAÇANA 
Els conjunt de les tres façanes d’aquest immoble no segueix cap ordre 
compositiu clar ni homogeneïtat dels acabats. La façana del Passeig de 
la Plaça Major, més acurada que la resta, es composa partir de dos 
eixos verticals a excepció del local de planta baixa, amb dues obertures 
balconeres i llosa correguda a planta primera i balconeres amb lloses 
individuals a planta segona. La façana del carrer de Mestre Rius no 
compta amb cap ritme clar, ressaltant-ne la balustrada continua de 
planta primera amb tribuna central. La façana del carrer de la Borriana, 
amb tractament secundari, compta amb tres obertures a cada planta, 
unificant el conjunt les balconeres dels extrems de plantes tipus. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a partir de 
dos eixos verticals trencats per l’obertura 
de planta baixa. La façana lateral es 
caracteritza per la balustrada de planta 
primera amb tribuna central. La façana 
posterior es composa a partir de tres eixos 
verticals. 

Les tres façanes es troben 
actualment arrebossades 
sense cromatisme, amb 
pegots puntuals a planta 
baixa donant al Passeig de 
la Plaça Major, on s’hi ha 
realitzat un aplacat vitrificat 
i ampits de coberta d’obra 
vista. 

Emmarcaments d’obertures 
a Passeig de la Plaça Major, 
balustrada, tribuna i obertura 
amb arc de mig punt al 
carrer de Mestre Rius, i 
cornisa de coronament del 
conjunt. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

_ 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
_ _ _ 

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del passeig de la Plaça Major 
LOCALITZACIÓ:  passeig de la Plaça Major nº34-36, carrer Mestre Rius nº1-5 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i comerç. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del passeig de 
la Plaça Major 

2.65 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA del passeig de la 
Plaça Major 

2.65 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA del passeig de la Plaça Major 
LOCALITZACIÓ:  passeig de la Plaça Major nº34-36, carrer Mestre Rius nº1-5 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge i comerç. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA del passeig 
de la Plaça Major 

2.65 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arqueològic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Obra nova, Ampliació 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER DE GURREA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gurrea nº 18; cantonada amb carrer de Sant Oleguer. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA CARRER DE 
GURREA 

2.66 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de triple cos entremitgeres, de planta baixa i planta tipus amb segona planta al cos central, ubicat al carrer de Gurrea 
cantonada amb carrer de Sant Oleguer. De la façana principal en ressalta la simetria remarcada per remunta al cos central i l’aplacat 
amb pedra  buixardada a basament de façana i cantonades. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER DE GURREA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gurrea nº 18; cantonada amb carrer de Sant Oleguer. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASA CARRER DE 
GURREA 2.66 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
L’edifici es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal del casal, que dóna al carrer de Gurrea, compta 
amb portal d’accés central i dues obertures tipus finestra d’arc recte al 
basament, tres balconeres amb llosa de balcó individual a planta 
primera i ritme de tres obertures amb únic emmarcament a planta 
remunta. La façana lateral compta amb tres obertures tipus finestra a 
basament, dues balconeres amb llosa de balcó individual a planta pis i 
doble finestra central lleugerament desplaçada en alçada al centre. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La façana principal del casal es composa 
a partir de tres eixos verticals, amb ressalt 
de l’eix de simetria per portal d’accés, 
frontó a balconera de planta primera i 
remunta. La façana lateral es composa 
també a partir de tres eixos verticals, amb 
ressalt de l’eix de simetria per retranqueix 
de coronament i acabat de façana. 

Actualment la totalitat de 
les façanes es troben 
estucades, amb ressalt de 
basament, línia d’imposta, 
cantonades i separació de 
cossos amb aplacat de 
pedra buixardada. 

Netedat de l’acabat de 
façana, amb ressalt de 
basament, cantonades i 
línies d’imposta. Treball 
acurat a fusteries exteriors. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana transitable. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER DE GURREA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gurrea nº 18; cantonada amb carrer de Sant Oleguer. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA CARRER DE 
GURREA 

2.66 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA CARRER DE 
GURREA 

2.66 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA CARRER DE GURREA 
LOCALITZACIÓ:  carrer de Gurrea nº 18; cantonada amb carrer de Sant Oleguer. 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASA CARRER DE 
GURREA 

2.66 

 
AUTOR: Josep Renom i Costa A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1919 
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER QUEVEDO 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº 38, cantonada amb carrer de Covadonga. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA CARRER 
QUEVEDO 

2.67 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble d’habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat cantonada, de planta baixa i planta pis, donant façana als carrers de Quevedo i 
Cobadonga respectivament. De la façana principal, amb acabat auster exempt d’ornamentacions i obertures d’arc rebaixat, en 
ressalta la seva composició simètrica amb llosa de balcó continua a planta primera, amb senzilla cornisa superior. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER QUEVEDO 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº 38, cantonada amb carrer de Covadonga. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASA CARRER 
QUEVEDO 2.67 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal donant al carrer de Quevedo, composada segons 
cànons clàssics (distinció de basament i planta principal, i simetria), 
compta amb portal d’accés al centre del basament amb obertura a cada 
lateral, i òcul central amb balconeres laterals i llosa de balcó continua a 
planta primera.  
La façana lateral donant al carrer de Cobadonga compta amb dues 
obertures tipus finestra a basament i obertura tipus balconera amb llosa 
individual a planta primera. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana principal composada a partir d’eix 
central de simetria i dos eixos laterals. La 
façana lateral compta amb un únic eix de 
composició, amb aparició d’una segona 
obertura a planta baixa fora de tot ordre. 

El revestiment d’ambdues 
façanes és arrebossat 
sense pigment amb ressalt 
als emmarcaments 
d’obertures. 

Coronament superior amb 
doble cornisa, obertures 
d’arc rebaixat amb ressalt 
d’emmarcaments, llosa de 
balcó amb línia d’imposta 
coincident i mènsules 
inferiors. 

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
Coberta plana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
 
 
 
 

 
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA CARRER QUEVEDO 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº 38, cantonada amb carrer de Covadonga. 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA CARRER 
QUEVEDO 

2.67 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA CARRER 
QUEVEDO 

2.67 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA CARRER QUEVEDO 
LOCALITZACIÓ:  carrer Quevedo nº 38, cantonada amb carrer de Covadonga. 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASA CARRER 
QUEVEDO 

2.67 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Paisatgístic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC 

NC 
 - No s'autoritza ampliació adossada a l'element, dins l'àmbit de protecció. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element.  

FAÇANES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA  del carrer Creueta 
LOCALITZACIÓ:  carrer Creueta nº 1-bis 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA  del carrer 
Creueta 

2.68 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Immoble d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i planta pis i golfes, ubicat al carrer de la Creueta. De la façana 
principal, amb acabat auster exempt d’ornamentacions i obertures d’arc de mig punt, en ressalta el tractament de la cornisa superior, 
amb triple dentell trencat per l’aparició de mènsules. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA  del carrer Creueta 
LOCALITZACIÓ:  carrer Creueta nº 1-bis 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA  del carrer 
Creueta 2.68 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
– 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular  
Deficient 

FAÇANA 
La façana principal, composada segons cànons clàssics (distinció de 
basament i planta principal, reducció d’obertures en alçada i simetria), 
compta amb portal d’accés al centre del basament amb obertura a cada 
lateral, dues balconeres amb llosa de balcó individual a planta primera i 
petites obertures a planta golfes. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Façana composada a partir d’eix central 
de simetria i dos eixos laterals. Els eixos 
de compossició es troben ressaltats per 
mènsules a planta golfes i coronament 
superior. 

El pany principal de la 
façana es troba 
arrebossada sense 
pigmentació. 

Cornisa superior amb triple 
dentell, obertures d’arc de 
mig punt amb retranqueig a 
doelles, ritme de tres 
obertures centrals a planta 
golfes. 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

– 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
– – – 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA  del carrer Creueta 
LOCALITZACIÓ:  carrer Creueta nº 1-bis 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA  del carrer 
Creueta 

2.68 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA  del carrer Creueta 2.68 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA  del carrer Creueta 
LOCALITZACIÓ:  carrer Creueta nº 1-bis 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA  del carrer 
Creueta 

2.68 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL: Residencial urbà. 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipológic de l'element. 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA carrer Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  Carrer de Sant Quirze 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA carrer Sant 
Quirze 

2.69 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA carrer Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  Carrer de Sant Quirze 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA carrer Sant 
Quirze 2.69 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA carrer Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  Carrer de Sant Quirze 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA carrer Sant 
Quirze 

2.69 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA carrer Sant Quirze 2.69 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA carrer Sant Quirze 
LOCALITZACIÓ:  Carrer de Sant Quirze 
REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA carrer Sant 
Quirze 

2.69 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic, Històric-Artístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL AL CARRER DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ:  c. de la Salut, 46 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL AL CARRER 
DE LA SALUT 

2.70 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Casal de planta baixa i dues plantes pis, amb façana al carrer de la Salut. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL AL CARRER DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ:  c. de la Salut, 46 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASAL AL CARRER 
DE LA SALUT 2.70 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
Façana principal marcada per una clara simetria i una certa austeritat 
decorativa. Té dues portes centrades a la planta baixa que es 
repeteixen en forma de balcons a les plantes pis. La llosa del balcó és 
compartida per les dues portes que hi donen. Només hi ha finestres a la 
planta baixa disposades simètricament a banda i banda dels accessos. 
Totes les obertures estan emmarcades per llinda i brancals que 
sobresurten del pla de façana. Cadascun dels pisos es manifesta 
exteriorment a través duna cornisa. La façana esta estucada. A les 
plantes pis l’estuc reprodueix el dibuix de carreus i a la planta baixa es 
combina una textura rugosa a la franja del sòcol i mitgera d’un color 
més fosc. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
Composició simètrica de façana a partir 
de tres eixos verticals marcats per les 
obertures. A les plantes pis, s’hi situen 
uns balcons, iguals per a tota la planta. El 
remat de la façana es realitza a través 
d’una cornisa sostinguda per unes 
mènsules sobre de la qual hi trobem un 
ampit de coronament. 

Façana estucada amb 
emmarcaments a les 
obertures. 

Composició de façana. 
Reixes de ferro dels 
balcons.  

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

COBERTA 
A la catalana. 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASAL AL CARRER DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ:  c. de la Salut, 46 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL AL CARRER 
DE LA SALUT 

2.70 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASAL AL CARRER DE 
LA SALUT 

2.70 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASAL AL CARRER DE LA SALUT 
LOCALITZACIÓ:  c. de la Salut, 46 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASAL AL CARRER 
DE LA SALUT 

2.70 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Arqueològic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament d'element protegit. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM ANTONI BORRÀS 

LOCALITZACIÓ:  Carrer de la salut núm 55, carrer de Manaut 14 i carrer del Vapor 
1-3 

ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA I MAGATZEM 
ANTONI BORRÀS 

2.71 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM ANTONI BORRÀS 

LOCALITZACIÓ:  Carrer de la salut núm 55, carrer de Manaut 14 i carrer del Vapor 1-
3 

ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-1 

CASA I MAGATZEM 
ANTONI BORRÀS 2.71 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM ANTONI BORRÀS 

LOCALITZACIÓ:  Carrer de la salut núm 55, carrer de Manaut 14 i carrer del Vapor 
1-3 

ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA I MAGATZEM 
ANTONI BORRÀS 

2.71 

 
AUTOR:  A B C D 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASA I MAGATZEM 
ANTONI BORRÀS 

2.71 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 



DENOMINACIÓ: CASA I MAGATZEM ANTONI BORRÀS 

LOCALITZACIÓ:  Carrer de la salut núm 55, carrer de Manaut 14 i carrer del Vapor 
1-3 

REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-1 

CASA I MAGATZEM 
ANTONI BORRÀS 

2.71 

 
AUTOR:  A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY:  
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Tipològica 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NB 

NC 
 

 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 

 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NB 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 
NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza la modificació de peces d’ofici. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza acabat que malmeti o desvirtuï característiques tipològiques de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

 
 
ELEMENT 
 

 E3 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de conjunt protegit. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 

   



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL al c. Zurbano ("Casa rosa") 
LOCALITZACIÓ:  c. Zurbano, 67 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL al c. Zurbano 
("Casa rosa") 

2.72 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
L'edifici provablement formava part del complex industrial del Vapor Buxeda Nou. L'edifici és fruti d'una reforma no datada amb 
exactitiut, però possiblement de finals dels anys 20 del segle XX. Constitueix un casal on destaca la decoració de les façanes, les 
motllures de portes i finestres, i el treball de forja de les obertures. 
 
El casal s'articula en planta baixa i pis, situant-se les obertures de forma simètrica tant a la façana front carrer Zurbano, com la del 
carrer de Sant Pau. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL al c. Zurbano ("Casa rosa") 
LOCALITZACIÓ:  c. Zurbano, 67 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-3 

CASAL al c. Zurbano 
("Casa rosa") 2.72 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
 

NÚM DENOMINACIÓ 

7.8 VAPOR BUXEDA 
NOU 

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

    
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 
 
 
 

 
 



 
DENOMINACIÓ: CASAL al c. Zurbano ("Casa rosa") 
LOCALITZACIÓ:  c. Zurbano, 67 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL al c. Zurbano 
("Casa rosa") 

2.72 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
- 

 
 
 



CASAL al c. Zurbano 
("Casa rosa") 

2.72 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 



DENOMINACIÓ: CASAL al c. Zurbano ("Casa rosa") 
LOCALITZACIÓ:  c. Zurbano, 67 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-3 

CASAL al c. Zurbano 
("Casa rosa") 

2.72 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: - 
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ documental 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Deconstrucció, Obra nova, Ampliació, Desplaçament, Reconstrucció 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA al c. Sant Feliu 
LOCALITZACIÓ:  c. Sant Feliu, 5 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA al c. Sant Feliu 2.73 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: anys 20 
ÚS ORIGINAL:  

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
La casa està formada per planta baixa, pis i golfes. Provablement la finca estava edifcada a principis de segle XX, tinguent un 
aimportant modificació els anys 20 en la seva façana. Arquitectònicament s'ha de situar dins del corrent del Noucentisme. Destaca la 
façana amb la presència de rajola decorativa, així com altres elements de terracota ornamental com columnetes o capitells de les 
obertures. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA al c. Sant Feliu 
LOCALITZACIÓ:  c. Sant Feliu, 5 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA:   clau 1-2 

CASA al c. Sant Feliu  2.73 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: anys 20 
ÚS ORIGINAL:  

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

  

 

 
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 

 
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 



 
DENOMINACIÓ: CASA al c. Sant Feliu 
LOCALITZACIÓ:  c. Sant Feliu, 5 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA al c. Sant Feliu 2.73 

 
AUTOR: - A B C D 
ÈPOCA – ANY: anys 20 
ÚS ORIGINAL:  

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
- 
 
NOTES FOTOS 
 

 
 
 



CASA al c. Sant Feliu 2.73 

  
A B C D1 D2 

 
D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: CASA al c. Sant Feliu 
LOCALITZACIÓ:  c. Sant Feliu, 5 
REF. CADASTRAL:
ÚS ACTUAL:  
C. URBANÍSTICA: clau 1-2 

CASA al c. Sant Feliu 2.73 

 
AUTOR: - A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: anys 20 
ÚS ORIGINAL:  

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS: 
Edificacions residencials unifamiliars benestants, realitzades per mestres d’obres o arquitectes, emplaçades al nucli urbà o periurbà, 
de diferents èpoques. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Deconstrucció, Obra nova, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC 

 
NC 

 - No s'autoritza cap intervenció ni tractament en aquest element si no és a partir del reconeixement del bé en 
el seu conjunt. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 

FAÇANES NB 
NC 
NC 
NC 
NB 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASA del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut 

LOCALITZACIÓ:  Parc periurbà de la Salut; carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui (c-1413) km. 24 

ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANÍSTICA: d-2 

CASA del capellà del 
Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut 

2.74 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 neoclàssic 
ÚS ORIGINAL: Habitatge pel capellà del Santuari de la Salut 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
La casa del capellà del Santuari de la Salut és un edifici aïllat d’una sola planta originalment destinat a habitatge. La seva dimensió, 
segons els plànols del projecte original, és de 14x8,60m, amb un total de 120,40 m² construïts. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut 

LOCALITZACIÓ:  Parc periurbà de la Salut; carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui (c-1413) km. 24 

ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANÍSTICA:   d-2 

CASA del capellà del 
Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut 

2.74 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 neoclàssic 
ÚS ORIGINAL: Habitatge pel capellà del Santuari de la Salut 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
El conjunt edificat de la Salut el formen l’església, la casa del capellà, l’edifici de l’hostatgeria, les 
restes de l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria i l’àrea arqueològica de la vil·la romana. La casa del 
capellà es troba entre el Santuari de la Mare de Déu de la Salut i l’ermita de Sant Iscle. El Santuari 
s’emplaça al nord-est de la ciutat, dalt la carena de la serra de la Salut o de Sant Iscle. Al parc periurbà 
de la Salut s’hi arriba prenent un trencall a l’altura del km 24 de la carretera de Sabadell a Sentmenat i 
Caldes de Montbui (C-1413). 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
Ermita de Sant Iscle, fitxa PEP-BAMAS n. 9.19 Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, fitxa PEP-BAMAS n. 9.18 

  
  

EXTERIOR 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 
Regular  
Deficient 

FAÇANA 
La porta d’accés, orientada a oest, configura un eix de simetria que 
només es trenca amb el porxo de la botiga de records. Aquest porxo 
està suportat en cantonada per una vistosa columna jònica de pedra 
artificial. Les finestres de les façanes laterals de l’edifici, també estan 
decorades amb motius clarament neoclassicistes, com són les pilastres 
dels brancals, igualment de pedra artificial. 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
 La façana és arrebossada, 

amb sòcol revestit de 
pedra natural. 

 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat 

Regular  

COBERTA 
La coberta de l’edifici queda dividida en dues parts de tipologies 
diferents. D’una banda, la coberta de pavelló de teula àrab amb quatre 
vessants. D’altre banda, la franja de serveis a llevant, de coberta plana i 
estructura de biguetes metàl•liques. Deficient 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular  

Al entrar a la casa del capellà trobem un petit cancell, que ens porta a 
un passadís i distribuïdor de les diferents estances. El paviment és 
hidràulic amb motius geomètrics en blanc i negre. Tota la fusteria és de 
fusta pintada en blanc i vidres simples incolors. Al arribar a la franja de 
serveis a llevant, hi ha la cuina i un lavabo. Trobem, com element 
destacat, una cuina de carbó en desús, que està en bon estat, encara 
que té algunes parts oxidades. 

Deficient 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
La distribució interior ve determinada per 
un eix de simetria en direcció est-oest. 
Les sis estances ventilen a l’exterior, 
mentre que cuina i bany tenen finestres al 
pati de llevant. 

  

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

 
 
 
 
 
 

 



 
DENOMINACIÓ: CASA del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut 

LOCALITZACIÓ:  Parc periurbà de la Salut; carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui (c-1413) km. 24 

ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANÍSTICA: d-2 

CASA del capellà del 
Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut 

2.74 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1931 neoclàssic 
ÚS ORIGINAL: Habitatge pel capellà del Santuari de la Salut 

C – HISTÒRIA I 
DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
Construït l’any 1931 per l’arquitecte Santiago Casulleras i Forteza a instància de 
la junta administrativa de la Salut, es tracta de la casa que hauria d’habitar el 
capellà custodi del Santuari de la Salut. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de Catalunya. Volum 1. (pàg. 667-701) Col lecció dirigida per Xavier Barral i Altet Ed. Pòrtic 
 
NOTES FOTOS 
Ref. Llicència d’obres Exp. 1056/1931, AMH 112 Arxiu Històric de Sabadell 
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D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 

PLÀNOL DE PROTECCIÓ 
 

 
 



DENOMINACIÓ: Casa del capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Salut 

LOCALITZACIÓ:  Parc periurbà de la Salut; carretera de Molins de Rei a Caldes de 
Montbui (c-1413) km. 24 

REF. CADASTRAL:  
ÚS ACTUAL: En ús 
C. URBANÍSTICA: d-2 

Casa del capellà del 
Santuari de la Mare 
de Déu de la Salut 

2.74 

 
AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1931 neoclàssic 
ÚS ORIGINAL: Habitatge pel capellà del Santuari de la Salut 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS  
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ Volumètric 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Paisatgístic, Històric-Artístic, Cultural 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació, Obra nova, Ampliació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

VOLUMETRIA NC  - No s'autoritza intervenció que no reconegui volumetria de l'element. 
FAÇANES NC 

NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

COBERTES NC 
NC 

 - No s'autoritza modificació de ràfec de cobertes assenyalades. 
 - No s'autoritza intervenció que no reconegui composició, vessants i pendents de cobertes assenyalades. 

ALTRES NB 
NB 

 - No s’autoritza retirada de cuina econòmica, previ acord amb les autoritats competents. 
 - No s’autoritza la retirada de paviment hidràulic interior, previ acord amb les autoritats competents. 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 



 
DENOMINACIÓ: CASAL al c. de les Planes 
LOCALITZACIÓ:  c. Les Planes, 7 i 9 
ÚS ACTUAL: Habitatge i comerç 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASAL al c. de les 
Planes 

2.75 

 
AUTOR: Rafael Estany Casals A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1876 
ÚS ORIGINAL: Conjunt de tres habitatges 

A – IDENTIFICACIÓ 
GENERAL  

 

  
Conjunt de tres casals en origen, amb planta baixa i 2 pisos. La façana està obrada en maó cuit lligat en morter de calç en filades 
regulars. Els brancals i els dintells dels portals, finestres i balconades estan obrades en pedra. La façana presenta arrebossat en la 
seva planta baixa, mentre que en la planta primera i segona resta visible l’obra en maó. 
 
VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIOAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN 

ARBRES 

GLOBAL 
FONTS I MINES 

ESPAIS D’INTERÈS 
NATURAL 

VOLUMÈTRIC 

 
ESPAI DE PROTECCIÓ 

ARQUEOLÒGICA 
SISTEMÀTICA 

ITINERARIS PAISATGÍSTICS 

CAMINS HISTÒRICS I 
RAMADERS 

PARCIAL 
 TALUSSOS I HORTES DEL 

RIPOLL  

 CURSOS FLUVIALS  
DOCUMENTAL 

ESPAI DE PROTECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA 
SISPREVENTIVA I 

DOCUMENTAL 

 ALTRES  

 

 



 
DENOMINACIÓ: CASAL al c. de les Planes 
LOCALITZACIÓ:  c. Les Planes, 7 i 9 
ÚS ACTUAL: Habitatge i comerç 
C. URBANÍSTICA:   clau 1-4 

CASAL al c. de les 
Planes 2.75 

 
AUTOR: Rafael Estany Casals A B C D 
ÈPOCA – ANY: 1876 
ÚS ORIGINAL: Conjunt de tres habitatges 

B – DESCRIPCIÓ I 
ANÀLISI  

 
ENTORN 
Ubicada a la primera eixampla industrial del segle XIX. 

NÚM DENOMINACIÓ 
  

  

  

ELEMENTS RELACIONATS  
 

  

 

 
EXTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat  
Regular 
Deficient 

FAÇANA 
La façana està articulada a partir d’obertures simètriques disposades en 
els tres nivells de façana. Cada casal té a planta baixa una finestra a 
nivell de portal, mentre que a nivell de planta primera i segona 
únicament presenta una obertura que dóna pas a un balcó, més ampli 
el del primer pis que el del segon. La façana corresponent al numero 7 
té conservat el cancell 

 

Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
 Mur obrats en mao lligat 

amb morter de calç. La 
planta baixa conserva 
l’arrebossat, les plantes 
primer i pis varen ser 
provablement repicades 

 

 
ESTAT DE CONSERVACIÓ 

Adequat  

Regular 

COBERTA 
 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
INTERIOR 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
   

  
ALTRES EDIFICACIONS 

ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Adequat 

Regular 

 

Deficient 
Composició Sistema constructiu Elements remarcables 
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DOCUMENTACIÓ 

 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES 
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DENOMINACIÓ: CASAL al c. de les Planes 
LOCALITZACIÓ:  c. Les Planes, 7 i 9 
REF. CADASTRAL: 
ÚS ACTUAL: Habitatge i comerç 
C. URBANÍSTICA: clau 1-4 

CASAL al c. de les 
Planes 

2.75 

 
AUTOR: Rafael Estany Casals A B C D1 D2 
ÈPOCA – ANY: 1876 
ÚS ORIGINAL: Conjunt de tres habitatges 

D - PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ 
REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 
 
TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS 
CASALS: 
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de 
l’època tèxtil. 
 
NIVELL DE PROTECCIÓ parcial puntual o de façanes 
 
CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL ALTRES BÉNS 
 
RELLEVÀNCIA Arquitectònic, Paisatgístic, Històric-Artístic 
 
INTERVENCIÓ Restauració, Rehabilitació 
 
(NB):  Sentències de caràcter normatiu bàsic. Les intervencions que es facin van encaminades a no modificar les característiques 
assenyalades del bé protegit i la seva alteració requerirà la modificació del Pla Especial. 
(NC): Sentències amb caràcter normatiu complementari. Les intervencions que es facin podran modificar el bé, però hauran de partir 
de l’estudi i el reconeixement previ de l’element. 
 
   
ELEMENT 
 

 E1 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC 

 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NB 
NC 
NC 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 

INTERIORS NC  - No s'autoritza modificació de cancell, tipològic de l'element. 
 
 
ELEMENT 
 

 E2 

ENDERROCS NB  - No s'autoritza l'enderroc ni desplaçament de parcialitat protegida. 
VOLUMETRIA NC 

 
 - No s'autoritza obra nova a mateixa parcel·la o parcel·les colindants que no reconegui volumetria 
d'elements protegits. 

FAÇANES NB 
NC 
NC 
NB 
NB 

 - No s'autoritza modificació de coronament de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició fusteries a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporcions d'obertures a façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de proporció buit-ple de façanes assenyalades. 
 - No s'autoritza modificació de composició i eixos rítmics tipològics originals de façanes assenyalades. 
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