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Disposicions

EDICTE

de 21 de gener de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 5 de novembre 
de 2008, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 034240 / G
Modiicació del Pla especial de protecció del patrimoni per incorporació d’ediicis, 
al terme municipal de Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar deinitivament la modiicació del Pla especial de protecció del 
patrimoni per a la incorporació d’ediicis i elements arquitectònics, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament de Girona, amb els benentesos següents:

- Caldrà demanar informe al Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció en la tramitació dels plans especials urbanístics o prèviament a les llicències 
urbanístiques, segons el cas, dels ediicis: garatge Josep Forner, casa Marull, casa 
Escatllar, casa Coll, incorporats al Pla especial de protecció.

- La volumetria proposada al garatge Forner no pot generar noves mitgeres.

—2 Suprimir d’oici la possibilitat d’incrementar l’ediicabilitat existent en un 
20% de la casa-xalet Soler.

—3 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme.

—4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 21 de gener de 2009

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Annex
Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial de protecció del
patrimoni per a la incorporació d’edificis, al terme municipal de Girona

GARATGE FORNÉ F-9

LOCALITZACIÓ:
Carrer Barcelona, 39 i Bisbe Lorenzana, 55
BARRI:
Eixample
ANY O ÈPOCA:
1957
AUTOR:
Joan M. de Ribot i de Balle
PROPIETAT
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5075401
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA ACTUAL:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 1.2
PLANEJAMENT:
PGOU
RÈGIM D’USOS:
- Plurifamiliar dominant
- Prohibit estació de servei
- Restringit industrials, sanitari, recreatiu, restauració i esportiu.
EDIFICABILITAT:
B+6/B+2/B
Gàlib específic de 15,60 m per a B+4 i de 6,20 m per les 2 plantes superiors a
l’edifici a protegir.
DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edifici destinat a garatge i venda d’automòbils.
TIPOLOGIA:
PB+2 amb soterrani.
ESTRUCTURA:
Formigó armat i façana tipus mur cortina amb perfils metàl·lics i vidre.
ÚS ACTUAL
Comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
Edifici d’origen industrial i comercial de venda i aparcament de vehicles.
El garatge s’organitza entorn d’una rampa helicoïdal que dóna accés als
diferents nivells.
L’edifici està format per tres cossos: els dos laterals –que són rectangulars- i el
central –situat en el xamfrà-, que els articula fent un quart de cilindre.
El conjunt presenta un tractament dels materials molt acurat, una composició
subtil i estudiada, i un cromatisme remarcable.
VALORACIÓ:
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Especialment, són interessants les dues façanes laterals. Com a novetat a
Girona, s’utilitza la solució de façana lleugera o mur cortina. Destaca
l’estructura formal i funcional de l’edifici.
Obertura posterior d’una porta lateral al carrer Barcelona, que distorsiona
notablement la composició de la façana a ponent.
Es considera un immoble d’especial valor dins del moviment modern de
l’arquitectura d’aquest període.
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
REP
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ: B
S’ha de mantenir la façana; geometria, la forma i dimensió de les obertures, la
textura i els materials.
S’haurà d’eliminar l’actual accés realitzat per el carrer de Barcelona, tot i que es
permetran nous accessos adaptats a la tipologia de la façana.
La necessitat d’adaptar l’edifici als usos admesos en zona de l’eixample,
justifica la substitució de la rampa interior de vehicles per un nou espai d’accés
al edifici, adaptat als nous usos, mantenint l’estructura funcional d’aquest espai.
S’admet l’entrada de vehicles per el carrer Bisbe Lorenzana.
Permet la possibilitat de replantejar els nivells i estructura interiors fins a
l’alçària del voladís superior de l’edifici original (gàlib de 15,60 m), per tal
d’assolir la edificabilitat que preveu el PGOU. S’admet l’ús de forjats intermedis
o reculats, per tal de respectar l’entrega de nivells interiors amb la disposició de
la façana a protegir. Cal també respectar la disposició estructural de l’entorn de
la rampa i primera línia de pilars respecte de la façana.
Es permet incorporar dos plantes superiors a l’edifici actual, per sobre del
voladís superior de l’edifici original amb un gàlib suplementari de 6,20 m i
reculat 6,00 metres de la façana. Per tant, l’alçària màxima edificable del
conjunt serà de 21,80 m.
L’alineació en la façana interior serà la que preveu el PGOU, podent edificar el
pati d’illa en planta baixa, amb una alçària lliure de 3,60 m.

BLOC MARULL R-49

LOCALITZACIÓ:
Ronda Ferran Puig, 24
BARRI:
Mercadal-Devesa
ANY O ÈPOCA:
1907
AUTOR:
Isidre Bosch i Bataller (1875-1960)
PROPIETAT
Àngel Marull Rabell
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5082910
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 1.2
PLANEJAMENT:
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PGOU
RÈGIM D’USOS:
- Plurifamiliar dominant.
- Prohibit estació de servei.
- Restringit industrials, sanitari, recreatiu, restauració i esportiu.
EDIFICABILITAT:
PB + 2 PP + 1 PP reculat 3,00 metres de la façana
DESCRIPCIÓ GENERAL:
Casa de renda entre mitgeres
TIPOLOGIA:
PB + 2 PP
ESTRUCTURA:
ÚS ACTUAL
Habitatge i comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
La façana presenta una composició simètrica, amb obertures comercials a PB,
balconada correguda a la primera planta i balcons a la planta superior.
Decoracions de la façana amb estucs i esgrafiats.
Les baranes són de forja i ondulades, d’inspiració modernista.
Hi ha una tercera planta reculada de la façana amb una terrassa, on s’hi ha
construït posteriorment un cobert adossat a la mitgera.
En aquesta casa, hi visqué Miquel Santaló i Pavorell (Vilaür 1888- Guadalajara,
Mèxic 1962) pedagog i polític.
En aquesta casa, hi visqué Carles Rahola i Llorens (Cadaqués 1881 – Girona
1939) pensador i escriptor.
VALORACIÓ:
La façana presenta les primeres inspiracions modernistes per l’època.
Especialment, són interessants el vestíbul i l’escala.
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
REP
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ: B
S’ha de mantenir la façana; geometria, els elements sortints, la forma i
dimensió de les obertures, el cromatisme, la textura, els materials i les peces
d’ofici (ferro forjat, ceràmiques, esgrafiats, les persianes de llibret, i
l’especejament de la fusteria).
A l’interior, s’ha de mantenir el vestíbul i l’escala interior.
EDIFICABILITAT:
Es permet incorporar una planta superior a l’edifici actual, reculada 3,00 metres
de la façana, prèvia tramitació d’un pla especial.
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

CASES ESCATLLAR (vivendes obreres) R-50

LOCALITZACIÓ:
Canonge Dorca, 22-32
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BARRI:
Mercadal-Devesa
ANY O ÈPOCA:
1937-1940
AUTOR:
Claret Rubira, Josep (1908-1988)
PROPIETAT
Antonio Escatllar Batlle, Josep Busó Pons, Narciso Escatllar Jordà, Josep
Escatllar Jordà, Xavier Escatllar Riera
REFERÈNCIA CADASTRAL:
4881733- 4881728- 4881729-
4881730
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 1.2 a
PLANEJAMENT:
PGOU
RÈGIM D’USOS:
- Plurifamiliar dominant.
- Prohibit estació de servei.
- Restringit industrials, sanitari, recreatiu, restauració i esportiu.
EDIFICABILITAT:
PB+ 1 PP + 1 PP reculat 3,00 metres de la façana
DESCRIPCIÓ GENERAL:
Vivendes / vivendes mínimes
TIPOLOGIA:
PB + PP
ESTRUCTURA:
Parets portants i forjats unidireccionals
ÚS ACTUAL:
Habitatge
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
ÈPOCA: moviment modern
Conjunt de cases barates en filera que constitueixen una aportació interessant
com a solució adoptada en matèria de vivenda mínima. Les plantes són
convencionals. Cada mòdul presenta dues vivendes, una a planta baixa amb
hort i l’altre a la planta pis, amb terrassa. Les façanes eren estucades amb
emmarcaments d’algunes obertures, i s’ordenen a partir de la repetició
alternada de conjunts de dues obertures de petites dimensions, altes i baixes.
La coberta és de teula àrab a dues vessants. A la planta baixa, hi ha reixes de
ferro de caire més noucentista. Aquestes cases foren construïdes per Josep,
Joaquim i Narcís Escatllar, per a destinar-les a residencia de lloguer. Després
de la Guerra Civil, el 5/3/1940, en Narcís Escatllar desitjà acabar les 6
vivendes, les compra al “Juzgado Especial Delegado de la Comisión Central de
Incautaciones de Catalunya”, el 26/10/1939. Obté el permís d’obres el
11/3/1940.
VALORACIÓ:
Conjunt d’edificis significatius des del punt de vista tipològic.
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Existeix una modulació horitzontal moderna per l’època i amb un llenguatge
nou, que marca aquesta norma compositiva característica d’altres edificis del
mateix autor.

CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
REP
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ: B
Es proposa la conservació de la façana al carrer Canonge Dorca.
A la façana, s’han de mantenir la geometria, els elements sortints, la forma i
dimensió de les obertures, estucat original, textura, els materials i les peces
d’ofici (ferro, ceràmiques, l’especejament de la fusteria).
EDIFICABILITAT:
Es permet incorporar una planta superior a l’edifici actual, reculat 3,00 metres
de la façana. Prèvia tramitació d’un pla especial.
La fondària màxima edificable serà de 16,00 metres.
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

CASA O XALET SOLER R-51

LOCALITZACIÓ:
Carrer Barcelona 155-157 / C. Valentí Fargnoli
BARRI:
Eixample
ANY O ÈPOCA:
1940-1941
AUTOR:
Ricard Giralt i Casadesús (1884-1970)
PROPIETAT
Josep Soler
REFERÈNCIA CADASTRAL:
4663801
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 2.3.d
PLANEJAMENT:
PGOU
RÈGIM D’USOS:
- Habitatge unifamiliar dominant
- Incompatible: l’habitatge plurifamiliar, ús recreatiu, comerç mitjà i gran.
EDIFICABILITAT:
L’existent
PROTECCIÓ:
Parcel·la: no es permet cap divisió
DESCRIPCIÓ GENERAL:
Habitatge unifamiliar aïllat
TIPOLOGIA:
Planta semisoterrada + PB + PP
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ESTRUCTURA:
Parets portants i forjats unidireccionals amb biguetes de ferro
ÚS ACTUAL:
Habitatge
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
ÈPOCA: Contemporània
Edifici aïllat i envoltat de jardí. Està format per un cos central amb coberta a
tres aigües i dos cossos laterals que conflueixen amb aquest. Té semisoterrani
i dues plantes; l’entrada té un porxo amb pilars i en el lateral una galeria
arcada.. Les finestres estan emmarcades amb pedra i la base de la casa té un
sòcol de pedra.
VALORACIÓ:
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
RT
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
A la façana s’han de mantenir la geometria, els elements sortints, la forma i
dimensió de les obertures, el cromatisme, la textura, els materials i les peces
d’ofici (ferro forjat, ceràmiques, l’especejament de la fusteria).
A l’interior s’han de mantenir el sistema estructural i la distribució.
A la coberta s’han de mantenir els materials.
EDIFICABILITAT:
L’actual, no obstant això, amb la prèvia tramitació d’un pla especial, es
permeten ampliacions fins al 20% de l’edificabilitat actual.
ESPAI LLIURE: D
No es permet cap tipus de nova edificació al jardí.
S’ha de mantenir les espècies vegetals i estructura original del jardí.
La tanca s’ha de mantenir amb les mateixes característiques que la façana.
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

CASA COLL R-52

LOCALITZACIÓ:
Pl. Calvet i Rubalcaba, 14-C. Ultònia
BARRI:
Eixample
ANY O ÈPOCA:
1935
AUTOR:
Claret i Rubira, Josep (1908-1988)
PROPIETAT
Lluís Coll i Frou, Esteve Coll Rovira, Ma Carme Barceló Fortuny
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5377113
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 1.2
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PLANEJAMENT:
PGOU
RÈGIM D’USOS:
- Plurifamiliar dominant.
- Prohibit estació de servei.
- Restringit industrials, sanitari, recreatiu, restauració i esportiu.
EDIFICABILITAT:
PB+ 6 PP
DESCRIPCIÓ GENERAL:
Edifici d’habitatges en cantonada
TIPOLOGIA:
PB + 4 PP
ESTRUCTURA:
Parets portants, forjats unidireccionals
ÚS ACTUAL:
Habitatges i comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
ÈPOCA: moviment modern
Edifici amb elements racionalistes, de PB + 3 amb un pis afegit en el projecte
inicial. De parets portants, forjats unidireccionals i coberta plana amb acabat de
façana arrebossat, presenta interessants balcons en cantonada amb balconera
girada i juga amb la repetició de forats en façana.
VALORACIÓ:
Aquest edifici constitueix una mostra interessant del racionalisme a Girona,
posa en pràctica els postulats del GATCPAC, quant a simplicitat de línies,
absència de motius decoratius superflus i predomini de l'horitzontalitat. Tot i
això, el conjunt ha quedat desvirtuat amb les reformes de la planta baixa
(comerços) i l'afegit d'un altre pis que no segueix l’estètica del projecte original.
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
REP
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
La façana ha de tenir la geometria del edifici original, els elements sortints, la
forma i dimensió de les obertures, el cromatisme, la textura, els materials i les
peces d’ofici (ferro forjat, ceràmiques, l’especejament de la fusteria).
A l’interior s’han de mantenir el vestíbul i l’escala interior.
EDIFICABILITAT:
PB+6 PP
Tindria l’actual quarta planta disconforme, tal com està configurada actualment.
En cas d’obres que afectin l’estructura exterior i interior, considerant-se una
gran rehabilitació; aquestes obres hauran de contemplar la reforma de la
façana, tal i com es defineix en el projecte original. Així mateix, la realització de
petites obres de manteniment interior no requerirà l’adequació de la part de la
façana esmentada.
Per a la creació de les plantes 5a i 6a de l’edifici, caldrà realitzar un projecte
global respectuós amb els acabats formals i cromàtics del projecte original,
redactat per l’arquitecte racionalista Josep Claret i Rubira.
ESPAI LLIURE:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5313 – 6.2.2009 9347

Disposicions

 

ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

ANTIGA GALERIA DELS BELLS OFICIS (Casa Busquets) B-15

LOCALITZACIÓ:
Rambla de la Llibertat, 16
BARRI:
Barri Vell
ANY O ÈPOCA:
1919-1920
AUTOR:
Rafael Masó i Valentí
PROPIETAT
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5581216
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 7
PLANEJAMENT:
PEBV
RÈGIM D’USOS:
EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:
RP
DESCRIPCIÓ GENERAL:
TIPOLOGIA:
Local en Planta Baixa
ESTRUCTURA:
Voltes de mocador i pilar central.
ÚS ACTUAL
Comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo.
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
Reforma d’un local a la planta baixa d’un edifici d’habitatges per convertir-lo,
per iniciativa de l’empresa Fills de N. Busquets i Vilaret, en una galeria d’art
(amb un vessant comercial).
VALORACIÓ:
Se’n conserven elements de la decoració original, com ara els paviments, les
fusteries interiors, els arrimadors ceràmics, les columnes argentades i el plafó
ceràmic que presideix un dels espais del local.
Es conserven també als pisos superiors, murals, ceràmiques i d’altres elements
originals en banys etc.
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
Protecció dels elements interiors originals, tant de la botiga en planta baixa,
com dels pisos superiors.
ESPAI LLIURE:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5313 – 6.2.20099348

Disposicions

 

ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

CAN PUJADES B-16

LOCALITZACIÓ:
Rambla de la Llibertat, 24 - Abeuradors, 6
BARRI:
Barri Vell
ANY O ÈPOCA:
Reforma 1953
AUTOR:
Claudio Díaz
PROPIETAT
Ramon Pujades Bonet
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5582111
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 7
PLANEJAMENT:
PEBV
RÈGIM D’USOS:
EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:
REP
DESCRIPCIÓ GENERAL:
TIPOLOGIA:
Local en planta baixa
ESTRUCTURA:
ÚS ACTUAL
Comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
VALORACIÓ:
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
Protecció dels elements interiors i façana exterior.
Conservació dels rètols impresos a la tarja superior de les obertures de la
Rambla de la Llibertat i carrer Abeuradors.
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

PERRUQUERIA ROIG B-17

LOCALITZACIÓ:
Plaça del Vi, 5
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BARRI:
Barri Vell
ANY O ÈPOCA:
1932
AUTOR:
J. Colomer i F. Gallostra (Pintors i decoradors). Constructor: Bartolí, de Girona
PROPIETAT
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5579402
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 7
PLANEJAMENT:
PEBV
RÈGIM D’USOS:
EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:
RT
DESCRIPCIÓ GENERAL:
TIPOLOGIA:
Local en planta baixa
ESTRUCTURA:
ÚS ACTUAL
Cap
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
El local presenta en el seu interior un saló prou interessant, amb un revestiment
de les parets amb ceràmica, combinant alternativament franges blaves i
blanques.
VALORACIÓ:
És un bon exemple de perruqueria tradicional, que ha perdurat fins ara sense
alterar la seva estructura i unitat formal.
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
Protecció dels elements interiors i façana exterior
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

DROGUERIA SUNYER B-18

LOCALITZACIÓ:
Pujada del Pont de Pedra, 3
BARRI:
Barri Vell
ANY O ÈPOCA:
Aprox. 1940
AUTOR:
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PROPIETAT
SUVIL PAT 69, SL
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5580302
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 7
PLANEJAMENT:
PEBV
RÈGIM D’USOS:
EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:
RT
DESCRIPCIÓ GENERAL:
TIPOLOGIA:
Local en planta baixa
ESTRUCTURA:
ÚS ACTUAL
Cap
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
A l’exterior, es mantenen les fusteries originals i el rètol superior, pintat sobre
els plafons de fusta.
VALORACIÓ:
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
Protecció de la façana exterior
Conservació dels rètols, aparadors i fusteria.
Es poden substituir els plafons de protecció exteriors per uns de similar
aparença, però més lleugers i de més fàcil col·locació.
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:

LA BOTIGUETA B-19

LOCALITZACIÓ:
Carrer de la Cort Reial, 3
BARRI:
Barri Vell
ANY O ÈPOCA:
1969
AUTOR:
Lluís Güell Compte
PROPIETAT
Fàtima Cortada Colomer
REFERÈNCIA CADASTRAL:
5582601
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DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA:
RÈGIM DEL SÒL:
S.U. / 7
PLANEJAMENT:
PEBV
RÈGIM D’USOS:
EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:
REP
DESCRIPCIÓ GENERAL:
TIPOLOGIA:
Local en planta baixa d’estil Pop Art
ESTRUCTURA:
ÚS ACTUAL
Comercial
ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo
DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:
VALORACIÓ:
CATEGORIA D’INTERVENCIÓ:
NIVELLS DE PROTECCIÓ:
EDIFICACIÓ:
Protecció dels elements interiors i façana exterior.
Els elements exteriors s’adaptaran als cromatismes emprats al Barri Vell.
ESPAI LLIURE:
ESPAI EDIFICABLE:
ENTORN:
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